KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.07.2014–06.07.2014
Ramazan'da Da Asfalta Devam
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve asfalt ekipleri gündüz sıcaklığı
38 dereceleri bulan on bir ayın sultanı Ramazan'da da çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.
Ramazan ayının yaz sezonuna denk gelmesine...
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Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve asfalt ekipleri gündüz sıcaklığı
38 dereceleri bulan on bir ayın sultanı Ramazan'da da çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.
Ramazan ayının yaz sezonuna denk gelmesine rağmen çalışmaları aksatmadığını belirten
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sezonu en iyi şekilde geçirmeye
çalıştıklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi'ndeki
Velioğlu Caddesi ile Batuhan Sokak arasındaki yollardaki genişletme ve asfalt çalışmalarını
yerinde inceledi. Bölgenin adeta şantiyeye döndüğünü ifade eden Başkan Palancıoğlu,
Ramazan ayında da hızla çalıştıklarını anlattı.Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: "Talas
Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Yaz mevsimi nedeniyle
çalışma dönemi rahat. Bu nedenle Mevlana Mahallesi başta olmak üzere bütün
mahallelerimizde asfalt ve yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle inşaatlardan
dolayı şantiyeyi andıran Mevlana Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan yollarda çalışmalarımız
sürüyor. Tabi Ramazan ayının sıcaklarla birlikte olması çalışanlarımızı biraz zorlasa da onlara
emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, herkese hayırlı Ramazan'lar diliyorum."
Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü Büyük Erkek Takımında forma giyen Birol
Boynukalın, yine aynı kulüpte Yıldız Erkek Takımında forma giyen Batuhan
Boynukalın ve aynı kulüpte Minik Erkek Takımında forma giyen Atakan Boynukalın
yıllardır aynı braşta aynı amaç doğrultusunda ter akıtmaya ve mücadele etmeye devam
ediyorlar.Bu üç sporcunun antrenörlüğünü yapan Hasan Aksoyak: ‘Bu üç sporcudan
ilk aramıza katılan Batuhan oldu. Batuhan ve Atakan 12 Dev Adam Basketbol okulları
Kayseri Grubunda basketbol hayatına ve çalışmalarına başladılar. Daha sonra başarılı
performansları sayesinde Üniversiteler Gençlik ve Spor Kulübü altyapısına seçilerek
basketbol yaşantılarına hem 12 Dev Adam Kayseri Grubunda hemde Üniversiteler
Gençlik ve Spor Kulubünde devam ediyorlar" dedi.Aksoyak, "Birol Boynukalın ise
geçtiğimiz yıl aramıza katıldı ve 1 sezondur Büyükler Liginde mücadele ediyor. Bazen
sezon içerisinde Yıldız veya Genç takımla Büyükler Ligi takımımız hazırlık maçı
yapıyor. Burada babaoğul karşıkarşıya geliyorlar. Çok zeki ve eğlenceli sahneler
yaşanıyor. Bu 3 başarılı basketbolcunun arkasında da tabiî ki büyük emekleri olan
Feray Boynukalın var. Tribinde onları hiç yalnız bırakmıyor. Ailecek basketbolu seven
ve basketbola gönül veren Boynukalın ailesiyle çalışmak onlara antrenörlük yapmak

gerçekten son derece gurur verici bir olay. inşallah daha uzun yıllar onları sahada
görmek izlemek kısmet olur bu yolda onlara sonsuz başarılar diliyorum’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7683.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kayseri’de İşsizlik Oranı Yüzde 9.9 Olarak
Gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre
Kayseri’de işsizlik oranı %9,9, istihdam oranı %46,0 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik
Kurumu’nun Model çalışması sonucuna göre 2013 yılında;...
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Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre
Kayseri’de işsizlik oranı %9,9, istihdam oranı %46,0 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik
Kurumu’nun Model çalışması sonucuna göre 2013 yılında; işsizlik oranının en yüksek olduğu
iller sırasıyla, Batman (%23,4), Mardin (%20,6) ve Siirt (%20,5), işsizlik oranının en düşük
olduğu iller ise sırasıyla, Karaman (%4,2), Konya (%4,7) ve Manisa (%5,1) olarak tahmin
edildi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Kayseri’de işsizlik oranı %9,9, istihdam
oranı %46,0, Sivas’da işsizlik oranı %10,0, istihdam oranı %44,7, Yozgat'ta işsizlik oranı
%8,6, istihdam oranı %47,1 olarak gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7684.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Objektiflerden 'Kayseri'deki Ramazan'
Yansıyacak
Kayseri'de Ramazan, Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğraf yarışması ile kayıt altına alınıyor.
Kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Kayseri'de Ramazan" konulu ödüllü
fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.Kayseri'de...
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Kayseri'de Ramazan, Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğraf yarışması ile kayıt altına alınıyor.
Kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Kayseri'de Ramazan" konulu ödüllü
fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.
Kayseri'de Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı her zaman ruhuna uygun bir şekilde
yaşanageldi. Büyükşehir Belediyesi de Ramazan'ın güzelliklerinin yaşanması için bir dizi
etkinlik gerçekleştirdi. İşte bunlardan biri olan fotoğraf yarışması, hem Ramazan ayına
güzellik katacak, hem de Ramazan'ın Kayseri'ye getirdiği güzellikleri ölümsüzleştirecek.
"KAYSERİ'DE RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL"
Kayseri'de yaşanan Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı'na has kültürlerin gelecek nesillere
aktarılması amacıyla düzenlenen yarışmanın konusu "Kayseri'de Ramazan Bir Başka Güzel"
olarak belirlendi ve katılımcılardan bu güzelliğin fotoğraflanması istendi. Yarışma,
Ramazan'ın getirdiği, oruç, sahur, iftar, pide, davul, teravih, davetler, ziyaret gibi güzelliklerin
objektiflerce tespitini sağlayacak.
Yarışmada dereceye girenleri yedi kişilik jüri üyeleri belirleyecek ve derece elde edenlere
para ödülü verilecek. Yarışmanın birincisi 2 bin 500 TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin
500 TL para ödülü alacak. Yarışmaya 18 yaşından büyük amatör ve profesyonel tüm
fotoğrafçılar katılabilecek. Fotoğrafların son teslim tarihi 8 Ağustos 2014 Cuma.
Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma şartnamesini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Daire Başkanlığı'ndan ve Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr internet
adresinden temin edebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7685.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Uzman Sosyal Pedagog-psikolog Hanım
Demirbaş’tan Ramazan Ayında Öfke Kontrolü
Açıklaması
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, Ramazan ayında vatandaşların öfke
kontrolünü sağlayabilmesi için çeşitli önerilerde bulundu. Demirbaş, “Öfke kontrolünü
sağlamak için işte neden oruç tutuyorum? Bu dikta edilen bir şey...
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Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, Ramazan ayında vatandaşların öfke
kontrolünü sağlayabilmesi için çeşitli önerilerde bulundu. Demirbaş, “Öfke kontrolünü
sağlamak için işte neden oruç tutuyorum? Bu dikta edilen bir şey mi yoksa ben kendim
istediğim için mi oruç tutuyorum? Oruç tutmak, bunu başarmış olmak insanlarda Allah’ı

kendine yakın hissetmenin huzuruna yol açıyor. Dolayısıyla kaygıları da daha az oluyor”
dedi.
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, Ramazan ayında öfke kontrolü ile ilgili
olarak, “Nikotin, alkol tüketimi gibi alışkanlıkların bırakılması, şeker oranın düşmesi,
sıcaklardan dolayı terleme yoluyla sıvı kaybı gerginliği bazı insanlarda tahammülsüzlüğü
artırabilmektedir. Bazılarında diyorum çünkü diğer taraftan sabır ve huzur içinde oruç tutanlar
var. Bu insanlar Ramazan ayında sinirleniyorlarsa bunların neden sinirlendiğine bakmak
lazım. Şöyle bir şey olabilir; orucun tam mahiyetini anlamamış dolayısıyla idrak yoluyla
orucu kabullenmemiş olabilirler. Sabretmek konusunda yapılarında bir sorun olabilir. Zaten
olumsuz olaylara bir baktığımızda genelde sabırsızlıktan veya öfkemize hakim olamamaktan
dolayı bu tür olumsuzluklar yaşanmaktadır” diye konuştu.
Demirbaş ayrıca, “Oruç elbette bu öfke kontrolü için güzel bir araç. Sadece bunu keşke 1 aya
kısıtlamasak da keşke öfkemizi kontrol ediyor olabilsek. Bunların önüne geçmek için yeme,
içme ve uyku düzenimize özen göstermemiz gerekiyor. Uykusuzluğun vermiş olduğu dikkat
eksikliğini öğle uykusu uyuyarak geçirebiliriz yada akşamları erken uyuyabiliriz. Aslında
yapabileceğimiz çok şeyler var ama öncelikle bu öfke ve sinirlenmenin önüne geçmeliyiz.
Öfke kontrolünü sağlamak için işte neden oruç tutuyorum? Bu dikta edilen bir şey mi yoksa
ben kendi istediği için mi oruç tutuyorum? Oruç tutmak, bunu başarmış olmak insanlarda
Allah’ı kendine yakın hissetmenin huzuruna yol açıyor. Dolayısıyla kaygıları da daha az
oluyor. Neden? Niçin? Oruç tuttuğunun sorusunun cevabını kendisine vermelidir” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7686.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kayseri’de 6. Kattan Atlayarak İntihar Etti
Kayseri’de, bir şahıs tedavi gördüğü özel hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti.Edinilen
bilgilere göre, Tacettin Veli mahallesinde meydana gelen olayda, N.A. isimli şahıs tedavi
gördüğü özel hastanenin 6. katından atladı. Çevredeki...
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Kayseri’de, bir şahıs tedavi gördüğü özel hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, Tacettin Veli mahallesinde meydana gelen olayda, N.A. isimli şahıs
tedavi gördüğü özel hastanenin 6. katından atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri N.A.’yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine
kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan N.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen
kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7687.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Buhar Banyosu Orucu Bozar Mı?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte "190 Alo Fetva" hattında yoğunluk olurken, vatandaşların
ilginç soruları görevlileri bile şaşırtıyor.İl Müftülüğü'ne bağlı, 5 erkek ve 4 bayanın görev
aldığı "190 Alo Fetva" hattı, vatandaşların...
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte "190 Alo Fetva" hattında yoğunluk olurken, vatandaşların
ilginç soruları görevlileri bile şaşırtıyor.
İl Müftülüğü'ne bağlı, 5 erkek ve 4 bayanın görev aldığı "190 Alo Fetva" hattı, vatandaşların
aklına takılan soruları cevaplayabilmek için 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Ramazan nedeniyle Alo Fetva hattını arayanların sayısında artış olurken, en çok sorulan soru,
"İğne yaptırmak orucu bozar mı?", "diş çektirmek orucu bozar mı?" oldu.
Sık sorulan soruların yanında, Alo Fetva hattını arayanlar ilginç sorular da soruyor.
Görevlileri bile şaşırtan sorulardan en ilginci, "Buhar banyosu orucu bozar mı?" olurken,
"Sigara içmek abdesti bozar mı?" ve "KPSS'ye hazırlanıyorum. Oruç tutmam caiz mi?"
sorusunu soranların da olması dikkat çekti.
"190 Alo Fetva" hattının Ramazan ayı boyunca vatandaşların aklına takılan tüm soruları
cevaplamaya çalışacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7688.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Deniz Ve Havuz’a Girdikten Sonra Kulak
Mantarına Dikkat Edin
Sıcak havalarla birlikte deniz ve havuzlara olan ilgi beraberinde kulak sağlığını gündeme
getirdi.Kulak mantarının özelikle yaz aylarında hamam ve havuz sonrasında sıklıkla
karşılaştıklarını vurgulayan Özel Memorial Hastanesi Op. Dr....
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Sıcak havalarla birlikte deniz ve havuzlara olan ilgi beraberinde kulak sağlığını gündeme
getirdi.
Kulak mantarının özelikle yaz aylarında hamam ve havuz sonrasında sıklıkla karşılaştıklarını
vurgulayan Özel Memorial Hastanesi Op. Dr. Murat Koç “ Normalde de dış kulak yolu ile
aslında bize zarar vermeyen mantar yapıları mevcuttur. Ancak su kaçırılması, nem gibi
faktörler sonucu bu mantarlar üremeye başlarlar ve çeşitli şikayetlere yol açarlar. Özelikle
kulakta kaşıntı, kötü kokulu akıntı, işitme kaybı ve bazen de ağrı meydana gelmektedir” dedi.
Özelikle hamam ve havuz tatilleri’nde kulak sağlığına dikkat etmek gerektiğini belirten Koç “
Sadece kişinin kendinden değil tatil yaptığı ortamdaki suyun hijyeni de gündeme gelmektedir.
Eğer havuz hijyenine özen gösterilmiyorsa enfeksiyon riski oldukça fazladır. Su teması
sonrasında özelikle kulağına su kaçan hastalarımız, bunu ortadan kaldırabilmek için kulak
temizleyici pamuklardan faydalanmak isterler ancak bu daha da büyük bir sıkıntıya yol açar.
Burada akıntılı enfeksiyonlar ağrılı hale geçebilir. Hamam, havuz ve deniz tatili esnasında
kulağına su kaçan hastalarımızın bunu kendilerinin çıkarmaya çalışmamalarını bir doktora
başvurmaları gerekir” ifadelerini kullandı.
Op. Dr. Murat Koç “ Mantar enfeksiyonunda temizleme esastır. Dış kulak yolunun
vakumlama sistemi ile temizlenmesiyle enfeksiyon geçebilir. Kişisel hijyen çok önemli.
Vücudun başka bir yerindeki mantar kulağa bulaşabilir. Bunlardan kaçınılması gerekir.
Havuzdan ve hamamdan sonra dış kulak yolunun sadece dışı kurulanmalıdır. Kulak içi için
herhangi bir kulak temizleyicisi kullanılmamalıdır. Tüm bu tedbirlere rağmen kulakta akıntı,
kaşıntı ve duyma azlığı şikayeti olan hastaların erken safhada bir hekime başvurmaları
gerekir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7689.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tanıtım Günleri
2-17 Temmuz Arasında Yapılacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, Üniversite
Rektörlüğü olarak, üniversitenin fakülte ve bölümleri, burs imkânları, yurtiçi ve yurtdışı
imkânları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri,...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, Üniversite
Rektörlüğü olarak, üniversitenin fakülte ve bölümleri, burs imkânları, yurtiçi ve yurtdışı
imkânları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında ailelere ve aday öğrencilere detaylı bilgiler vermek üzere 02 Temmuz-17
Temmuz 2014 tarihleri arasında her gün saat 14.00’de "Tanıtım Günleri" düzenleyeceklerini
ifade etti.
Prof. Dr. Kerim Güney, Üniversitenin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerine toplam 456
öğrenci alınacağını ve bu 456 öğrenciden 381’ne değişik oranlarda burs verileceğini duyurdu.
Prof. Dr. Güney verilen tüm bursların karşılıksız olduğunu, herhangi bir şarta (derslerden
başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık v.b.) bağlı olmaksızın
öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam ettiğini açıkladı.
“Tanıtım Günleri” Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7690.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

AK Parti resmen açıkladı: Recep Tayyip
Erdoğan
AK Parti'de sürpriz olmadı Recep Tayyip Erdoğan resmen 12. Cumhurbaşkanı adayı oldu.
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MEHMET ALİ ŞAHİN: ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Hatırlayacaksınız 2007 yılında 10’ncucumhurbaşkanın görev süresi dolmuştu. TBMM 11’nci
cumhurbaşkanını seçecekti. Biz AK Parti olarak anayasaya yasalara ve meclis iç tüzüğüne
uygun şekilde hazırlıklarımızı yapmıştık.
- Ancak hiçbir seçimde öne sürülmeyen şartlar biz cumhurbaşkanı seçeceğimzi zaman
önümüze çıktı. Hukuk ayaklar altına alındı, ideolojiler hukukun üstüne çıktı.
-Ancak biz hiçbir zaman hukuksuzluğa eğmedik, eğemezdik.
-Milletimize gittik, olup bitenleri milletimizle paylaştık. Öncelikle anayasayı değiştirmek
suretiyle, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlayacak değişikliği
gerçekleştirdik.
-Önce Meclis’te 11’nci cumhurbaşkanımızı seçtik, ardından anayasa değişikliğini
referanduma götürdük. Şükran borçluyuz ki yüzde 70’e yakın bir oyla anayasa değişikliğini
milletimiz onayladı.
-Sevgili gönül dostları işte bugün cumhurbaşkanını halkın belirleyeceği bir seçime
hazırlanıyoruz. Biz AK Parti olarak uzun bir aday tespit süreci yaşadık. Sayın
Başbakanımızın, genel başkanımızın başkanlığında, her kesimle istişarelerde bulunduk.
Teşikatlarımızla belediye başkanlarımızla görüştük.
-STK’laruın ve siyasi partilerin görüşlerini aldık, halkın nabzını tuttuk. Milletin reisi cumhur
olarak, cumhurun başı olarak görmek istediği ismi, nihayet tespit ettik.
"ADAYIMIZ BAŞBAKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"
-Biliyorsunuz bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için en az 20 milletvekilinin
imzasıyla aday gösterilmesi gerekiyor. Biz grubumuzdaki tüm vekil arkadaşlarımızın
imzalarını topladık. Evet tüm milletvekili arkadaşlarımızın.

-İmzalarıyla ittifaklarıyla cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. aziz milletimizin takdirlerine
sunmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci cumhurbaşkanı adayı genel
başkanımız başbakanımız İstanbul milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Adayımızın hayırlı
olmasını diliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7691.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İçin Öne Çıkan
4 İsim
Genel merkezin yapmış olduğu değerlendirme ve mülakatlar sonucu AK Parti Kayseri İl
Başkanlığı İçin dört adayın ismi
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AK Parti İl örgütünün istifasından sonra AK Parti Kayseri İl Başkanın kim olacağı merakla
beklenirken geçen hafta 9 kişinin Ankara’ya Çağrılarak mülakat yapıldığı öğrenildi.
Mülakata çağrılan adaylardan 4 ismin ön plana çıktığı ve bu isimlerle ilgili kamuoyu
araştırmalarının yapılarak başbakana sunulacağı öğrenildi. Öne çıkan İl Başkanı isimleri
şöyle Oğuz Memiş, Seyit Halil Yüzgeç, Levent Büyükkeçeci, Zekeriya Ergüneş.
Bu isimlerden kimin İl Başkanı olacağına Başbakan Recep Tayip Erdoğan Karar verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7692.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Üniversite tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, üniversite tercihi yapacak adaylar için 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
(ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladı.
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ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet internet sitesinden yayımlanan kılavuza göre,

ÖSYS tercih işlemleri, 7 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Adaylara
kılavuz satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre, https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya
elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler
işleme alınacak. İşlemler, 17 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak.
Tercih yapacak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine
göre yapmaları gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7693.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Yıldız'ın dikkat çeken mesajı
Başbakan Erdoğan köşk adaylığını açıkladı. Açıklamanın ardından Kayserili milletvekilleri
TWİTTER’dan duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bakan Yıldız’ın mesajındaki ‘Başkan’
vurgusu dikkat çekti
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur Başkanlığı adaylığını açıklamasının ardından
Kayseri Milletvekillerinden Taner Yıldız, Yaşar Karayel ve Pelin Gündeş Bakır
TWİTTER’dan duygularını paylaştı. Taner Yıldız’ın mesajındaki başkanlık vurgusu dikkat
çekti.
Taner Yıldız: Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Başbakanımız #YeniTürkiyeninBaskanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan. pic.twitter.com/ehrupc107o
Yaşar Karayel: Tarihe tanıklık ettik. Başbakanımızın cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı
toplantıdayız.
Pelin Gündeş Bakır: Ak Parti olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7694.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Oruç Tutanlar 38 Derecelik Sıcakta Cami
Avlularında Uyuyakaldı
Kayseri'de, artan hava sıcaklıkları ile birlikte oruç tutanlar serin olan cami avlularında
uyuyakaldı.Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kayseri'de hava sıcaklıkları hissedilir
derecede arttı. Ramazan ayının da yaz mevsimine denk gelmesiyle...
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Kayseri'de, artan hava sıcaklıkları ile birlikte oruç tutanlar serin olan cami avlularında
uyuyakaldı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Kayseri'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı.
Ramazan ayının da yaz mevsimine denk gelmesiyle hava sıcaklıkları 38 dereceye kadar
çıkarken vatandaşlar serinlemek için camileri, ağaç gölgelerini ve parkları tercih etti.
Bir çok vatandaş ise serin olan cami avlularında uyuyakaldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7697.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Vali Düzgün, İftarını, Sevgi Evlerindeki
Çocuklarla Birlikte Açtı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün iftar sofrasının konukları bu kez Sevgi Evleri’nde kalan
çocuklar oldu.Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün ile birlikte Talas Valilik Konukevi’nde
düzenlediği iftar programına devlet himayesindeki Sevgi Evleri’nde...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün iftar sofrasının konukları bu kez Sevgi Evleri’nde kalan
çocuklar oldu.
Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün ile birlikte Talas Valilik Konukevi’nde düzenlediği iftar
programına devlet himayesindeki Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar başta olmak üzere Vali
Yardımcıları Erdoğan Aygenç, Mehmet Emin Avcı, Yasemin Özata Çetinkaya, Ali Candan ve

Erkaya Yırık ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, eşleri ile birlikte
katıldı.
Vali Düzgün, Konukevi’nin bahçesindeki iftarın ardından yaptığı konuşmada, Ramazan
Ayı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, iftar sofrasını sevgi
evlerindeki çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Ramazan Ayı’nın çok önemli bir ay olduğunu ve varlıklıların yoksulları bu ay da çok daha
fazla hatırladığını ve hatırlaması gerektiğini kaydeden Vali Düzgün, “Bu nedenle bu ayın
maneviyatına uygun olarak hepimizin yaşaması için bu tür iftar programlarının da ayrı bir
anlamı oluyor. Ramazan ayı bereket, fakirlerin yüzlerinin güldüğü bir ay” dedi.
Vali Düzgün, iftar sofrasında ağırladığı çocuklara önemli bir tavsiyede de bulunarak, şöyle
konuştu:
“Ramazan ayı bereket ayı dedik ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Bereket olması için
yediğimizin, içtiğimizin israf edilmemesi lazım. Örneğin, herkesin kendi ekmek dilimini
bitirmesi lazım. Herkes bir ekmek dilimi bırakmış olsa bugün bile burada 70 dilim ekmek
israf olmuş olacak. Her yıl yaklaşık 2 milyar ekmek çöpe gidiyor. Bunu maddi boyuta
çevirirsek bununla yaklaşık 500 okul yapılabiliyor. Sadece bir dilim ekmeği çöpe
göndermekle yılda 500 okul değerinde bir parayı çöpe gönderiyoruz. Onun öncesinde belki
Allah’ın bize verdiği nimeti küçümsemiş hor görmüş oluyoruz. Ben Ramazan Ayı’nın
hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile gözlerinde öpüyorum”
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün’e iftar daveti ve sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür eden
çocukların Konukevi’nin bahçesinde birbirleriyle değişik oyunlarda oynayarak güzel vakit
geçirdiler. Programın sonunda çocuklara değişik oyuncaklar hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7698.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi'nden Erü'ye
Ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi, üniversite personelinin kreş ücretine yapılan zammı, kreş
personelinden geçmişe dönük istenen yemek ücretini, kreş personelinin yıllık izin
durumlarını, ÖSYM Sınavları'nda memurlara görev verilmesini ve...
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi, üniversite personelinin kreş ücretine yapılan zammı, kreş
personelinden geçmişe dönük istenen yemek ücretini, kreş personelinin yıllık izin
durumlarını, ÖSYM Sınavları'nda memurlara görev verilmesini ve görevde yükselme
sınavlarının yapılması konularını görüşmek için Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Murat Doğan'ı ziyaret etti.

Şube başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve üniversite temsilcisi Mehmet Akgün’
ün katılımı ile gerçekleşen ziyarette üyelerin sıkıntıları ve istekleri konuşuldu.
Aydın Kalkan, bin 260 TL'den Bin 350 TL ye çıkarılan kreş zammının fazla olduğunu, bunun
azaltılması gerektiğini söyledi. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, iç denetçilerin
yaptığı denetimlerde, ücretin düşük olduğu, kreş ücretlerine zam yapılmadığı takdirde
yöneticilere zimmet çıkarılacağı raporunun sonucuna göre bu zammın yapıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7699.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Krediye Kefil Oldu, Ailesi Terk Etti
Kayseri’de kredi çeken birine kefil olduğu için ailesi tarafından terk edilen felçli şahıs,
büyüklerinden yardım istedi.Kayseri’de yaşayan 59 yaşındaki Hacı Herdem, 7 ay önce bir
akrabasını kıramayarak çektiği krediye kefil oldu. Ailesinin...
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Kayseri’de kredi çeken birine kefil olduğu için ailesi tarafından terk edilen felçli şahıs,
büyüklerinden yardım istedi.
Kayseri’de yaşayan 59 yaşındaki Hacı Herdem, 7 ay önce bir akrabasını kıramayarak çektiği
krediye kefil oldu. Ailesinin kefil olduğunu duyması üzerine terk edilen Herdem, 7 aydır
İldem Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan evinde yalnızlığa terk edildi. Komşularının yardımı
ile geçinmeye çalışan Hacı Herdem, başından geçenleri anlattı. 2 sefer felç geçirdikten sonra
trafik kazası geçirdiğini söyleyen Herdem, “2 sefer felç geçirdim. 3 sefer trafik kazası
geçirdim. Geçirdiğim trafik kazası sonucu sakatlandım. Kimse bakmıyor. Akrabam çok ama
bakan yok. Kardeşlerim ama herkes kendi işinde. Babam vefat etti. Annem 83 yaşında.
Eşimde Develi’de kızımın yanında duruyor. 2 kişiye kefil olup kredi çekmiştim ondan dolayı
kızıp beni terk ettiler” dedi.
Huzurevine yerleşmek istediğini dile getiren Herdem, “Huzurevine gitmek istiyorum. Ama
ailemi istiyorlarmış. Öyle bir yere gidip huzur içerisinde yaşamak istiyorum. Kendi kendime
yaşamaya çalışıyorum. Yemek yapamıyorum. Geçenlerde ayaklarıma yağ döktüm. Ayaklarım
yandı. Kalkamıyorum. Kalkacak gücüm olsa her şeyimi yaparım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7700.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Büyükşehir Belediyesi’nden 2015-2019 Yılı
Stratejik Plan Vatandaş Anketi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden ‘2015-2019 yılı Stratejik Plan
Vatandaş Anketi’ çalışması başlattı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet
sitesinde yapılan anket çalışmasında, 2015-2019 Stratejik...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden ‘2015-2019 yılı Stratejik Plan
Vatandaş Anketi’ çalışması başlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yapılan anket çalışmasında, 20152019 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde, vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve
önerilenin alınması amaçlanıyor.
Ankette vatandaşlara, kültür-sanat hizmetlerinden yol, park ve cenaze hizmetlerine kadar
yapılan çalışmalardan memnun olup olmadıkları soruluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7701.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

İnşaattan Düşen Kızın Kimliği Belli Oldu
Kayseri'de dün öğle saatlerinde inşaattan düşerek ağır yaralanan küçük kızın kimliği
belirlendi.Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde inşaattan düşerek
ağır yaralanan 15 yaşındaki küçük kızın kimliği...
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Kayseri'de dün öğle saatlerinde inşaattan düşerek ağır yaralanan küçük kızın kimliği
belirlendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde inşaattan düşerek ağır
yaralanan 15 yaşındaki küçük kızın kimliği polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde
belirlendi. Çevredeki vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında ambulansla Kayseri

Erceyis Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılen küçük kızın 15 yaşındaki C.H. olduğu
belirlendi.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen C.H.'nin olayı ile ilgili olarak başlatılan
soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7702.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Otomobil Takla Attı: 1 Ölü 2 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması
sonucunda bir kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Ş.T.
yönetimindeki otomobilin, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı...
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması
sonucunda bir kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ş.T. yönetimindeki otomobilin, direksiyon hakimiyetini kaybederek
takla attığı öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı olan
Ş.T., M.T. ve H.E. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan sürücü Ş.T. kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetti.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7703.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Doğalgaza Dönüşüm'de Son Tarih 31 Temmuz
Mahalli Çevre Kurulu'nun hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla 36 mahallede doğalgaz
kullanımını zorunlu hale getirmesiyle başlayan süreç işliyor. Binaların 31 Temmuz'a kadar
dönüşüm firmalarıyla sözleşme imzalayıp bunu Büyükşehir...
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Mahalli Çevre Kurulu'nun hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla 36 mahallede doğalgaz
kullanımını zorunlu hale getirmesiyle başlayan süreç işliyor. Binaların 31 Temmuz'a kadar
dönüşüm firmalarıyla sözleşme imzalayıp bunu Büyükşehir Belediyesi'ne ibraz etmeleri
gerekiyor.
Kurulun 20.05.2014 tarih ve 299 sayılı kararıyla merkezi ısıtma sistemleri bulunan apartman,
site, lojman ile kamu kurum ve kuruluş binalarında katı ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanarak
alternatif ısınma (doğalgaz, güneş enerjisi vs) sistemlerine geçilmesi ve 30 Ekim 2014 tarihine
kadar gerekli sistem dönüşümlerinin tamamlanmış olması gerekli kılınmıştı.
Alınan karara göre Kocasinan İlçesinde; Hacısaki, Fatih, Sahabiye, Uğurevler, Sanayi,
Erciyesevler, Yıldızevler, Cumhuriyet, Fevziçakmak, Mimarsinan, Serçeönü, Örnekevler ve
Gevher Nesibe Mahalleriyle Melikgazi İlçesinde; Seyitgazi, Aydınlıkevler, Küçükmustafa,
Alpaslan, Gültepe, Yeniköy, Melikgazi, Yeni, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar, Cumhuriyet,
Gülük, Hunat, Hürriyet, Kemeraltı, Kiçikapı, Kılıçaslan, Köşk, Osman Kavuncu, Taceddin
Veli, Camikebir, Caferbey, Şehit Nazımbey Mahallelerinde önümüzdeki kış katı ve sıvı yakıt
yakılması yasaklanmıştı.
Bu bölgelerdeki apartman, site, lojman ile kamu kurum ve kuruluş binaları 31 Temmuz'a
2014 tarihine kadar katı veya sıvı yakıt kullanımını sonlandırarak alternatif temiz yakıtlara
geçiş yönünde karar alacak ve aldıkları karar örneğiyle dönüşümü gerçekleştirecek firmayla
yapılan sözleşme örneğini Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanlığı'na teslim edecekler.
31 Ekim 2014'ten sonra katı ve sıvı yakıt kullananlara Mahalli Çevre Kurulu kararı gereğince
idari işlem ve para cezası uygulanacak. Ayrıca depolarda tespit edilen kömürler de yed-i
emine alınacak.
KAPSAM GENİŞLEYECEK
Öte yandan bu mahalleler dışında kalan tüm diğer mahallelerde de 31 Ekim 2015 tarihinden
sonra doğalgaz kullanımı zorunlu hale gelecek. Böylece bu tarihten sonra şehir içinde kömür
ve sıvı yakıt kullanımı sonlandırılmış olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7704.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Bilinçli Yüzme Kilo Kontrolü Sağlar
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Hava sıcaklıklarının arttığı yaz mevsiminin vazgeçilmez sporu yüzme, yalnızca
serinlemek için değil genel vücut sağlığı açısından da yararlı...
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Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Hava sıcaklıklarının arttığı yaz mevsiminin vazgeçilmez sporu yüzme, yalnızca
serinlemek için değil genel vücut sağlığı açısından da yararlı olan bir aktivitedir. Yüzme;

başta kas ve iskelet sisteminin güçlendirilmesi olmak üzere kilo kontrolü ve çocukların vücut
gelişimi için de önemlidir." dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, bilinçli bir şekilde düzenli olarak yüzmenin vücut sağlığı üzerindeki olumlu etkileri
konusunda şu bilgileri verdi:
"Yüzme, kalp ve akciğer kapasitesi ile birlikte kondisyonu artırır. Yağ yakımı, esnek ve
formda bir vücut sağlar. Diz, kalça ve ayak sorunları olan kişilerin yapabileceği en iyi
sporların başında gelir. Vücuttaki hemen her kas grubunun çalışmasına yardımcı olması
bakımından, kasların dengeli ve orantılı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Bu etkinin
artırılması için farklı stillerde yüzme yararlıdır.
Ameliyat sonrası diz kaslarını güçlendirir
Menisküs ve çapraz bağ ameliyatları sonrası diz kaslarının güçlendirilmesi iyileşme sürecini
olumlu etkiler. Bu nedenle de çeşitli egzersizler ve diz için yararlı olan sporlar önerilmektedir.
Yüzme bu sporların başında gelir. Çünkü kasların gelişimine olumlu etkisi vardır ve diğer
sporlara göre yaralanma riski çok düşüktür. Bu tür ameliyatlar sonrası doktor izniyle havuz içi
yürüyüşlerle başlayarak ameliyat sonrası ikinci haftadan itibaren hafif egzersizler şeklide
yapılan yüzme, diz kaslarını güçlendirir.
Kilo kontrolü sağlar
Aşırı kilolu kişiler birçok sağlık sorunun yanında diz ve kalça kireçlenmesi gibi sıkıntılar
nedeniyle yürürken ciddi ağrılar hisseder. Vücuttaki fazla kiloların atılmasının yanında
kiloların yol açtığı eklem problemleri de düzenli yüzme ile azaltılabilir. Çünkü yüzerken
eklemler diğer sporlardakine göre daha az zorlanır. Obez kişiler su içindeyken yer çekiminin
azalmasıyla, ağırlığının yalnızca onda birini hisseder. Bu avantaj sayesinde yüzme, özellikle
diz ve kalça kireçlenmesi olup yürümenin ağrılı olduğu hastalarda kilo kontrolü için de tercih
edilmesi gereken bir spordur.
7’den 70’e sağlık verir
Yüzme; kilo problemi olanların vücuduna zarar vermeden yapabileceği ve kilo vermesine
yardımcı olacak bir spordur. Diz, kalça ve ayak sorunları olan hastaların yüzme ile ağrıları
hafifler. Çocukluk çağından itibaren düzenli yüzen çocuklar sağlıklı gelişir. Bel fıtığı sorunu
yaşayanların düzenli yüzme sayesinde daha az ağrı sorunu yaşadığı bilinmektedir. Yüzme
yaşlıların genel vücut sağlığı ve sağlıklı bir gebelik süreci için de çok yararlı bir spordur.
Her spor gibi yüzme de kuralına göre yapılmalı
Yüzme kuralına uygun olarak yapıldığında vücuda yarar sağlar. Bu nedenle yüzme öncesi,
yüzme sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.
Yüzerken terleme olmadığı düşünülerek susuz kalınmamalıdır. Yorgunlukla birlikte susuz
kalmış kişilerde oluşabilecek kramplar tehlike doğurabilir. Bu nedenle tüm sporlarda olduğu
gibi yüzme öncesinde ve sırasında yeterince su tüketilmelidir.
Yemekten hemen sonra suya girilmemeli. Yemek sonrası en az 1.5 saat beklenmelidir.
Devamlı suda kalmanın, göz ve saç sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğuna yol
açmaması için tatlı veya tuzlu su ayırmadan, bone ve gözlük takılmalıdır.
Suyun soğuk olduğu yerlerde uzun süre suda kalınacaksa, gerekli olan kıyafet donanımına
sahip olunmalıdır.
Yüzme sonrası kaslar sıcakken soğuk duş almak yerine ılık duş tercih edilmelidir.
Islak mayo ile uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır.
Bilinçsiz yüzmenin yol açabileceği tehlikelere dikkat!
Yüzme öncesi ısınmak ve kasları yüzmeye hazırlamak gerekir. Bu sayede yüzme sırasında
oluşabilecek sakatlanma riski de azalır. Yüzme sırasında en sık rastlanan omuz problemi olan
“Rotator manşet” sorunu yaşamamak için gerekli ısınma önlemleri alınmalıdır. Sığ olan ve
bilinmeyen iskelelerden denize balıklama dalış yapmak boyun omurlarında ve omurilikte
geriye dönüşümsüz zedelenmelere yol açabilir. Alkollü olarak yüzme de oldukça tehlikelidir.

Alkol hareketleri yavaşlatır, ani karar verme yeteneğini azaltır ve dengesizliklere neden olur.
Çok yorgunken ve hava sıcaklığı çok yüksekken yüzme kramplara yol açarak tehlikeli
olabilir. Suda kramp durumlarında telaşa kapılmadan sırtüstü pozisyonda yatıp dinlenmek, o
sırada yanında bulunan kişinin bacak düz ve gergin vaziyetteyken ayağı bilekten geriye doğru
itip germesi istenebilir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7705.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Erdoğan'ın Koltuğuna Kim Oturacak?
Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan, koltuğunu Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Beşir
Atalay, Arınç, Davutoğlu ve Gülisimlerinden birine bırakacak.
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak üzere Meclis’teki yemin törenine giderken,
Başbakanlık’tan ve Ak Parti Genel Başkanlığı’ndan istifa edecek. Partideki değişim, bu
aşamada başlayacak. Peki boşalan Başbakanlık koltuğuna kim oturacak? Kulislerdekonuşulan
Başbakan adayları Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının resmen açıklanmasıyla birlikte
AK Parti’de genel başkanlık ve sonrasında Başbakanlık bayrağını devralacak isimlerle ilgili
kulisler hareketlendi.
Kulislerde öne çıkan isimler şöyle;
BİNALİ YILDIRIM
Erdoğan’ın, Köşk’e çıkması durumunda hükümeti kurma görevini vereceği kişiler arasında
eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın adı öne çıkıyor.
Yıldırım’ıngeçiş dönemi Başbakan’ı olarak partiyi 2015’e taşıyabileceği belirtiliyor. Yıldırım
3 dönemetakılan isimlerden.
MEHMET ALİ ŞAHİN
Geçiş dönemi Başbakan’ı olarak ismi geçenler arasında Genel Başkanvekili Mehmet Ali
Şahin de bulunuyor
ARINÇ ve ATALAY
Kulislerde, Bülent Arınç ve Beşir Atalay’ın adı da sıkça konuşuluyor. İki isim, AK Parti’de
‘ağabey’ olarak geçiş döneminde görev üstlenebilecek güçlü adaylar olarak telaffuz ediliyor.
ABDULLAH GÜL
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün partinin başına geçmesi, Köşk’teki devir teslimi izleyen
45gün içinde gerçekleştirilecek kongrede mümkün görünüyor. Gül’ün Başbakan olarak görev
alabilmesi için ya erken seçim yapılması ya da 2015 seçimlerinde aday olup milletvekili
seçilmesi gerekiyor.

AHMET DAVUTOĞLU
3 dönem kuralına takılmayacak olması bakımından ismi ön plana çıkıyor. Parti içindeki
saygınlığı ve akademik kariyeri de partiyi 2015'e taşıyabilecek isimlerden biri.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7706.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Açık havada da sigara içme yasağı geliyor
Sağlık Bakanlığı, bu yılın sonundan itibaren sigara yasağını açık alanlara doğru genişletme
kararı aldı. Alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro gibi yerlerin bina girişleri ile çocuk
parklarında sigara içmek yasak olacak.
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sağlık bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin azaltılması amacıyla yürüttüğü kapalı
mekanlarda ‘Dumansız Hava Sahası’ çalışmasının kapsamını genişletiyor. Kapalı mekanların
ardından sigara yasağı açık alanlara da yayılacak. Bakanlık, Ulusal Tütün Kontrol Programı
2014-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı’nda özelikle yoğun olarak
kullanılan alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro gibi yerlerin bina girişleri ile çocuk parkları,
ikram sektöründeki lokanta ve kahvehane gibi yerlerin açık alanlarının belirli bölgeleri
dumansız hava sahası kapsamına alınacak.
Sağlık Bakanlığı, Ulusal Tütün Kontrol Programı 2014-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı
ve Eylem Planı’nda tamamladı. 2014-2018 yıllarını kapsayacak eylem planı 10 çalışma grubu
başlığında 133 faaliyetten oluşuyor. Faaliyetlerin uygulamasından sorumlu toplamda 21
kurumu ve kuruluş bulunuyor.
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan zararlı etkileri
konusunda halkın eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışması yürütülecek. Bu
kapsamda 2018 yılı sonuna kadar toplumun yüzde 95’inde tütün ve tütün ürünlerinin
kullanımına karşı tutum oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk ve orta öğretim
kurumları yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Tıp, sağlık bilimleri fakülteleri ve eğitim
fakülteleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarına tütün ve tütün ürünleri ile
mücadele konusunda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturacak konular konulacak.
Kurum ve kuruluşlara ait çağrı merkezi ve santrallerin karşılama mesajında sigara ve nargile
ile mücadele sürecine katkı sağlayacak spot bilgiler verilecek. Kurumsal telefon hatlarından
kurum mensuplarına tütün ve tütün ürünleri ile mücadele konusunda mesajlar gönderilecek.
HASTANELERDE SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİ HİZMETİ SUNABİLECEK EN
AZ BİR HEKİM OLACAK
Planın sigarayı bırakma bölümündeki hedeflere göre sigara bırakma yüzdesinin toplumda
yüzde 50’nini üzerine çıkarmak yer alıyor. Sağlık profesyonellerinde, öğretmenlerde, din
adamlarında, emniyet ve yargı mensuplarında bırakma yüzdesini yüzde 60’a çıkarılması
amaçlanıyor. Hamilelerdeki bırakma oranının ise yüzde 90’lara çıkarılması düşünülüyor. Bu
kapsamda üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları ile uzmanlık eğitimi veren eğitim

hastaneleri ve sağlık meslek liselerinin müfredatına tütün ve tütünle mücadele konuları
eklenecek. Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru ve psikologlara sigara bırakma konusunda
eğitimler verilecek. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda davranışsal tedavi,
sosyal destek gibi hizmetleri verebilecek hemşire veya psikolog bulunacak. Hastanelerde
sigara bırakma tedavisi hizmeti sunabilecek en az bir hekim olacak. Sağlık kuruluşlarında
verilen sigara bırakma hizmetinin danışma, tetkik ve tedavilerin SGK tarafından
ücretlendirilmesi sağlanacak. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan bilimsel farmakolojik
tedavi preparatlarının geri ödeme kapsamına alınması veya ücretsiz olarak vatandaşa
sunulması sağlanacak. Okul, hastane ve diğer işyerlerinde veya özel gruplara sağlık personeli,
öğretmenler, gençler, emniyet, yargı ve silahlı kuvvetler mensuplarına yönelik bırakma
kampanyaları düzenlenecek. ÖTV’nin sigara perakende satış fiyatının en az yüzde 70’ini
oluşturması sağlanarak vergi artış oranının enflasyon oranının üzerinde kalması sağlanacak.
AÇIK ALANLARDA SİGARA YASAĞI
Eylem planının tütün dumanından pasif etkilenimin önlenmesi bölümünde ise bakanlık
önemli düzenlemeler yapacak. Kapalı mekanlarda başlatılan sigara yasakları açık alanlara
yayılacak.
Tütün dumanından pasif etkilenimin sağlık risklerine ilişkin bilgiler toplumun yüzde 90’ına
ulaştırılacak. Mevzuat kapsamında ‘kapalı’ alan olarak belirlenmiş alanlarda tütün ve tütün
ürünlerinin tüketiminin yüzde 100 engellenmesine ilişkin denetim kapasitesi güçlendirilecek.
Evlerde, yaşam alanlarında, özel mülkiyetlerde pasif etkilenimin önlenmesi için toplumun en
az yüzde 80’inin desteği sağlanacak. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve karın hastalıkları
ve doğum uzmanları ile Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli hekimlerin tütün
dumanından pasif etkilenim hakkında farkındalığını arttırmaya yönelik bilgilendirme ve
hizmetiçi eğitim çalışması yapılacak. Pasif etkilenimi ölçmeye yönelik ulusal, akredite bir
referans ölçüm yöntemleri ve laboratuvarı konusunda araştırma yapılacak.
PARKLARDA SİGARA TÜKETİMİ YASAKLANACAK
Tütün ve tütün ürünü kullanılmayan alanların genişletilmesine yönelik önemli değişiklikler
olacak. Özellikle yoğun olarak kullanılan alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro vb. yerlerin
bina girişlerinde tütün ve tütün ürünü kullanımına bağlı pasif etkilenim mesafesi tespit
edilecek ve bu mesaferinin korunmasına yönelik çalışma yürütülecek. Pasif etkilenim açık
alanlardaki zararları konusunda duyarlılık çalışmaları belirlenecek. Kamuya açık çocuk parkı
gibi temelde çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda tütün ve tütün kullanımı önlenecek.
İkram sektöründe lokanta ve kahvehane vb. açık alanların da da tütün ve tütün kullanılmayan
alanlar oluşturulacak. Pasif etkilenimin çocuklar ve evde yaşayan tüm bireyler için sağlık
riskleri olduğu bilgisinin yaygınlaştırılması için kamu spotları hazırlanacak TV ve radyolarda
gösterilecek.
Elektronik sigara, tütün ve tütün ürünlerinin internetten satış ve reklamları ile ilgili ihlalleri
engellemeye yönelik taramalar yapılacak ve gerekli cezalar kesilecek. Tütün endüstrisinin
reklam, promosyon ve sponsorluk etkinliği olarak kullandığı kurumsal sosyal sorumluluk
kampanyaları çerçevesinde yaptığı her türlü çalışma izlenecek. Tütün endüstrisinin gençlerin
tütün kullanımına teşvik eden ve tütün ürünlerine erişimini kolaylaştıran kampanya ve
programları takip edilecek. İkram ve eğlence yerlerinde dekorasyon, yenileme, özel bölme,
camekan, tente ve güneşlik yapılması için mali katkı verilmesi takip edilerek önlenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7708.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kayseri Mahallesi'nde Sona Doğru
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yolu projesi içerisinde yer alan Kayseri
Mahallesi'nde sona yaklaşıldı. Şehrin yıllar önceki geleneksel hayatına ışık tutacak olan
Kayseri Mahallesi projesi, insanları yüzyıl ötesine götürecek.Kayseri'yi...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yolu projesi içerisinde yer alan Kayseri
Mahallesi'nde sona yaklaşıldı. Şehrin yıllar önceki geleneksel hayatına ışık tutacak olan
Kayseri Mahallesi projesi, insanları yüzyıl ötesine götürecek. Kayseri'yi cazibe merkezi haline
getiren Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat ve turizm alanındaki projelerinden birinde daha
sona yaklaşılıyor. Selçuklu Medeniyeti Müzesi ile Kültür Yolu projesinin başlangıç noktasını
ziyarete açan Büyükşehir Belediyesi, bitiş noktası olan Kayseri Mahallesi'ni de bu yıl
tamamlamayı planlıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 50'ye yakın konak restore edilirken
çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları da tamamlandı.Geleneksel Kayseri Mahallesi'ne has
bakkal, kasap, fırın, aktar gibi esnafların olacağı mahallede ayrıca butik otel, restoran,
kafeterya, sergi salonu gibi turizme dönük tesisler de bulunacak. Sosyal yaşamdan, geleneksel
mimariye, yemek kültüründen musikiye kadar eski Kayseri yaşantısına ait birçok unsurun yer
alacağı Kayseri Mahallesi'nin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
TEZYİNATI DİKKAT ÇEKİYOR
Dış cephelerindeki onarımla birlikte iç tefrişat ve tezyinat çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Geleneksel Kayseri Evleri'nin mimarisine uygun olarak gerçekleştirilen tavan süslemeleri
ahşap oymacılığının en güzel örneklerini yansıtıyor. Ayrıca taş işlemeleri, ahşap süslemeleri
ve sütunbaşları da geleneksel dokuya uygun olarak yeniden ortaya çıkartılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7709.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kaza Sonrasında Kavgaya Tutuştular
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasının ardından sürücülerin yakınları kavgaya
tutuştu.Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mustafa
Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi.
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasının ardından sürücülerin yakınları kavgaya tutuştu.
Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mustafa Kemal
Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 KT 763 plakalı otomobil ile 38 PP
782 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi
olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından, sürücülerin yakınları birbirine girdi. Sopalar ve yumruklarla birbirine
girenleri çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekerken, kazayı haber alan sürücülerin
yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Uzun süren kavga ve tartışma kaza yerine gelen
polis ekiplerin de araya girmesiyle önlenirken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7710.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Sokak Düğünü Yapan 4 Düğün Sahibine Ceza
Kayseri'de 2014 yılının ilk 6 aylık bölümünde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından
sokakta düğün yapan 4 kişiye toplamda 2 bin 800 TL para cezası kesildi.

02 Temmuz 2014 Çarşamba 17:56

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2014 yılının ilk 6 aylık
bölümünde dışarıda düğün yapan 4 kişiye gürültü yaptıkları gerekçesiyle toplamda 2 bin 800
TL para cezası kesti. Ayrıca 25 kişiye de cezanın uygulama aşamasında olduğu öğrenildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ayrıca, araç ruhsatında egzoz emisyon ölçüm
pulu olmayan 3 sürücüye de toplamda 2 bin 526 TL para cezası kesti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7711.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 9 Bölüme 456
Öğrenci Alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında üniversiteye 9 bölümden 456 öğrenci alınacağını açıkladı.Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada,...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında üniversiteye 9 bölümden 456 öğrenci alınacağını açıkladı.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, "Nuh
Naci Yazgan Üniversitesine bu yıl LYS sınav sonuçlarına göre toplam 9 bölüme 456 öğrenci
alacaktır. Bu bölümlerimiz; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki iktisat, işletme,
siyaset bilimi ve kamu bölümleri, Sağlık Fakültesi bünyesinde hemşirelik ve sağlık hizmetleri,
beslenme diyetetik, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve
İnşaat Mühendisliği bölümleri bulunuyor. Bölümlerimize alınacak olan 456 öğrencimizin 381
tanesi değişik oranlarda burslu olacaktır. Bu 381 öğrenciden 282 tanesi yarı burslu yani
ücretin yarısı olan 8 bin TL ödeyeceklerdir. 49 öğrenci tam burslu olarak hiçbir ücret
ödemeyecektir. 37 öğrenci ücretin 4’de birini yani 4 bin TL ödeyeceklerdir. 13 öğrenci de
ücretin dörtte üçünü yani 12 bin TL ödeyecektir. ÖSYM verilerine göre üniversitemiz gerek
burs verme açısından gerekse yerleştirme oranları açısından değerlendirildiğinde ülkemizdeki
vakıf üniversiteleri içerisinde en üst sıralarda yer almaktadır" diye konuştu.
'Üniversitemizi tanıtmak amacıyla 02-17 Temmuz tarihleri arasında tanıtım günleri
düzenlenmiştir' diyen Güney, "Ben bu tanıtım günlerine tüm aday öğrencileri ve ailelerini
davet ediyorum. Öğrenciler önemli bir karar aşamasındalar. İnsanın hayatında en önemli
kararlarından bir tanesi iş ve eş seçimidir. Telafisi zor olan ve büyük sorumluluk isteyen bu
kararları verirken öğrencilerimiz doğru analizler yapmak zorundadırlar. Çünkü verecekleri
karar hem kendi geleceklerini hem de ülkemizin geleceğini etkileyecektir. Ben
öğrencilerimize özellikle tercih yapacakları bölümleri, üniversiteleri mutlaka gezmelerini ve
oradaki akademisyenlerle konuşmalarını tavsiye ediyorum. Birçok kişiye danıştıktan sonra
kendi kararlarını kendileri vermeli ve özellikle puanımız yüksek diye sevmedikleri bir bölümü
yazmasınlar. Kesinlikle sevdikleri bölümleri yazarlarsa hayatta daha başarılı olurlar" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7712.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin Acı Günü
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdullah Talaslıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.Vefat eden öğretim üyesi...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdullah Talaslıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Vefat eden öğretim üyesi için 3 Temmuz 2014 Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de Tıp
Fakültesi binası yanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Aynı gün Camii
Kebir’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise Prof. Dr.
Talaslıoğlu'nun cenazesi Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7713.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Şehitler Ve Gaziler Derneği Melikgazi
Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Yönetim Kurulu ve Harb-İş
Sendikası Kayseri Şubesi Yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yapmış olduğu hizmetler...

02 Temmuz 2014 Çarşamba 15:19

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Yönetim Kurulu ve Harb-İş
Sendikası Kayseri Şubesi Yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, yapmış olduğu hizmetler ve sivil toplum örgütlerine
göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ettiler.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilk ziyaretçileri, Türkiye Harp
Malülü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve
yönetim kurulu üyeleri oldu.
Dernek Başkanı Ali Yavuz, ''Melikgazi Belediye olarak yaptığınız çalışmaları yakından takip
ediyor ve taktir ediyoruz. Ayrıca derneğimize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan
dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız her etkinlikte bizlere verdiğiniz destek, bizlerin
sorunları ile birebir ilgilenmeniz gerek şahsım gerekse dernek üyelerimiz tarafından her
zaman memnuniyetle karşılanmaktadır. Güler yüzünüz ve çalışkan ekibiniz ile şehrimize yeni
dönemde çok daha güzel hizmetler yapacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum'' dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç’ın ikinci ziyaretçileri ise Harb-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Özgür Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri oldu.
Başkan Memduh Büyükkılıç’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden ve çalışmalarında
başarılar dileyen sendika Başkanı Özgür Özsoy, Melikgazi günden güne gelişiyor
güzelleşiyor. Belediye başkanlarımızın birlikteliği ve uyumu şehrimize bereket olarak geri
dönüyor. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak her zaman kendilerine destek oluyoruz''
ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Memduh Büyükkılıç, ''Göreve geldiğimiz ilk günden beri sivil toplum örgütleri ile işbirliğine
ve onların fikirlerine her zaman büyük önem veriyoruz. Çünkü Kayseri Modeli diye
adlandırılan şehircilik başarısında belediyeler ile diğer kamu kurum, kuruluşlarının ve Sivil
toplum örgütlerinin dayanışma içerisinde çalışması şehrimize bereket olarak yansımaktadır''
diye konuştu.
Şehit aileleri için belediye olarak her türlü imkânı sefer ettiklerini de ifade eden Başkan
Büyükkılıç, Çünkü onlar şehitlerimizin bize emanetleridir. Onların yaralarına merhem olmak,
sıkıntılarını gidermek ve huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini sağlamak bizlerin görevidir.
Bu vatan için canını gözünü kırpmadan feda eden bütün şehitlerimizi bu vesile ile bir kez
daha minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ve ailelerine hayırlı ömürler
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7714.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Pankent’te Montaj Çalışmaları Başladı
Gaziantep’te bulunan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesine taşınan Kayseri Şeker Fabrikası
Sentetik Ambalaj Tesisinde makinelerin montaj çalışmalarına başlandı.Pankent Fabrika
Müdürü Mustafa Çakmak nezaretinde yürütülen çalışmaların...
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Gaziantep’te bulunan ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesine taşınan Kayseri Şeker Fabrikası
Sentetik Ambalaj Tesisinde makinelerin montaj çalışmalarına başlandı.
Pankent Fabrika Müdürü Mustafa Çakmak nezaretinde yürütülen çalışmaların Ramazan
Bayramına kadar tamamlanması halinde bayram sonu üretime geçebileceği belirtildi. Kayseri

Şeker Fabrikası ve iştiraklerinin ürünlerinin ambalaj ve çuval ihtiyaçlarını karşılayacak olan
fabrika, 80 çuval dokuma tezgahı 2 iplik makinesi ve konfeksiyon bölümlerinden oluşuyor.
Günümüzde çok kullanılan ve birçok üründe rastlayabileceğimiz sentetik ambalaj ve çuval
üretimi üzerine, ileri teknolojik yapısıyla Pankent fabrikası Türkiye’nin sayılı üretim tesisleri
arasında bulunmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7715.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden Oldu
Ak Parti'de Ömer Dengiz'in istifası sonrasında boşalan İl Başkanlığı koltuğuna, Kocasinan
İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden oturdu.

03 Temmuz 2014 Perşembe 12:10

AK Parti'de Ömer Dengiz ve yönetiminin 4 yıldır sürdürdüğü İl Yönetiminden istifasının
ardından, yapılan görüşmelerde Oğuz Memiş, Seyit Halil Yüzgeç, Levent Büyükkeçeci,
Zekeriya Ergüneş'in ismi ön plana çıkmıştı.
AK Parti Genel Merkezi yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 3 hafta sonra İl
Başkanlığına kimin oturacağına karar verdi. AK Parti İl Başkanlığı'na, daha önce Kocasinan
İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Cahit Özdengetirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7716.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Almanları Kıskandıran Şehir
Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kardeş Şehir' ilişkisi içerisinde bulunduğu Almanya'nın Krefeld
kentinden bir heyet, gençlere yönelik çalışmaları incelemek üzere Kayseri'ye geldi. Heyette
yer alan ve dört günlük ziyaretleri süresince çeşitli...
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Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kardeş Şehir' ilişkisi içerisinde bulunduğu Almanya'nın Krefeld
kentinden bir heyet, gençlere yönelik çalışmaları incelemek üzere Kayseri'ye geldi. Heyette
yer alan ve dört günlük ziyaretleri süresince çeşitli incelemelerde bulunan Krefeld Belediyesi
Gençlik Daire Başkanı Gerhard Ackerman, Kayseri'de gençlere yönelik sunulan imkanları
kıskandığını söyledi.
Almanya'nın Krefeld kentinden gelen heyet bir dizi ziyaret ve incelemelerin ardından
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan ile görüştü.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin; gençlerin eğitimi, korunması ve gençlerle alakalı projeleri
hakkında bilgiler alan heyette Krefeld Belediyesi Gençlik Daire Başkanı Gerhard Ackerman
ve daire başkanlığı yöneticileri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan, gençlerle ilgili hangi alanlarda işbirliği yapılabileceği konusunda
görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Almanya'da yaşayan Türk gençler konusuna da
değinen Durukan, "Almanya'nın Krefeld kentinde yaşayan yaklaşık 20 bin Türk var. Orada
yaşayan gençlerimize Kayseri'de ürettiğimiz projelerle nasıl faydalı olabiliriz noktasında
görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.
Krefeld Heyeti adına konuşan Gerhard Ackerman ise, yaptıkları ziyarette çok farklı bir
Türkiye gördüklerini söyledi. Bildiklerinin dışında pozitif bir ülke ile karşılaştıklarını dile
getiren Ackerman, "Çalışan ve hedefi olan bir ülkeniz var. Kayseri'de eğitime ve gençliğe çok
önem veren bir şehir gördük. Bu intibalarla uluslararası projeler geliştirmeyi düşünüyoruz.
Kayseri gerçekten hedefi olan büyük bir şehir. Elindeki bulunan kaynakları gençliğe ve
geleceğine yatırıyor. Burada gençliğe yönelik çok faydalı çalışmalar var. Gençlere sunulan
çok geniş imkanları kıskandım" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7717.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine İftar Yemeği
Verildi
Bünyan Merkez Sağlık Camii Yardımlaşma Derneği ve cami imamı Mehmet Yılmaz
tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine iftar yemeği verildi.Bünyan’da tüm camilerde yaz
Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere Bünyan Merkez Sağlık Camii...
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Bünyan Merkez Sağlık Camii Yardımlaşma Derneği ve cami imamı Mehmet Yılmaz
tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine iftar yemeği verildi.
Bünyan’da tüm camilerde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere Bünyan Merkez
Sağlık Camii Yardımlaşma Derneği ve cami imamı Mehmet Yılmaz tarafından tertiplenen
iftar yemeğinde 450 öğrenci orucunu açtı.

Bünyan merkez sağlık camii bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Bünyan’daki tüm
camilerde yaz Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler ve cami görevlilerin yanı sıra
Bünyan Müftüsü Lokman Aslan, da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7718.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Başkan Büyükkılıç, İftarda Belsin Halkı İle
Buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi tarafından organize
edilen mahallemde İftar Var etkinliğinin ikincisinde Belsin halkı ile Belsin Sosyal ve Spor
Tesisleri önünde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. İftar...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi tarafından organize
edilen mahallemde İftar Var etkinliğinin ikincisinde Belsin halkı ile Belsin Sosyal ve Spor
Tesisleri önünde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. İftar saati öncesi ve sonrasında renkli
görüntülerin yaşandığı etkinlikte özellikle mahalleli çocuklar Başkan Büyükkılıç’a yoğun ilgi
gösterdi ve fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.
Mahallemde İftar Var etkinliğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı
sıra Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri,
mahalle muhtarları, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu
katıldı.
İsa Yusuf Alptekin parkı içerisinde bulunan Melikgazi Belediyesi BELSİN Sosyal Tesisleri
Bölgesi alanında kurulan iftar sofrasında, vatandaşlar ile tek tek tokalaşarak sohbet eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği MAHALLEMDE
İFTAR VAR etkinliği ile bir bakıma sosyal dayanışma ve birlikteliği öncülük ediyoruz.
Melikgazi için çok ayrı bir öneme sahip olan Belsin’in şehrimizde kurulan ilk toplu konut
alanı olması ve Melikgazi İlçesinin 100 bin’e yakın nüfusu ve 7 mahallesi ile en fazla nüfusa
sahip semti olduğunu da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Her türlü sosyal donatıya sahip
Belsin de belediye olarak çevre düzenleme çalışması yaptıklarını en önemlisi çok amaçlı ve
büyük ölçekli olarak şu anda inşaatı hızla devam eden Tınaztepe sosyal tesislerinin
tamamlanması ile çok önemli bir sosyal ve spor tesisinin daha bölge halkına hizmet edeceğini
kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç ve etkinliğe katılanlar Çocuk Meclisinin birbirinden yetenekli
üyeleri tarafından hazırlanan skeçleri büyük bir ilgi ve beğeni ile takip ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7719.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Yahyalı Belediyesinin İftar Programı Devam
Ediyor
Yahyalı Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca yeni bağlanan mahallelerde düzenlenen
iftar programları devam ediyor.Bu kapsamında üçüncü iftar programı Kocahacılı
mahallesinde yapıldı. iftar sofrasına yaklaşık 400 kişi katıldı. iftar...
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Yahyalı Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca yeni bağlanan mahallelerde düzenlenen
iftar programları devam ediyor.
Bu kapsamında üçüncü iftar programı Kocahacılı mahallesinde yapıldı. iftar sofrasına
yaklaşık 400 kişi katıldı. iftar yemeğinin ardından belediye başkanı Esat Öztürk, bir konuşma
yaparak yeni mahalle olan köylerde İftar Sofrası programı yaptıklarını bu vesile ile halkın
problemleri ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunacaklarını söyledi.
İftar sonrası mahalle muhtarı ve mahalle halkınızda katıldığı hem güncel hemde mahalle
sorunlarının konuşulduğu istişare toplantısı yapıldı. Başkan Öztürk, "Kocahacılı mahallemizin
problemlerini mahalle muhtarı sürekli olarak istişare ediyoruz. Mevcut problemleri kısa
sürede çözmeye çalışacağız. İmkanlarımız dahilinde mahallemize önemli hizmetlerde
bulunacağız. İlk aşamada temiz ve düzenli bir çevre oluşması genel temizlik yapıldı. Ayrıca
Belediyemize ait olan kahvehane olarak kullanılan bina kiralanmış bu alanda düğün, nişan, ve
özel günlerde kullanılmak üzere bir alan özel parke kaplama ile düzenlenerek hizmete
sunacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7720.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Hilton İftarda Türk Mutfağının Lezzetlerini
Sunuyor
Hilton Otel, Ramazan ayı dolayısıyla basın mensuplarını iftarda bir araya getirdi.Hilton
Otelde düzenlenen etkinliğe, Hilton Otel Genel Müdürü Serpil Güney, Hilton Otel yöneticileri
ve basın mensupları katıldı. Hilton Otel düzenledikleri...
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Hilton Otel, Ramazan ayı dolayısıyla basın mensuplarını iftarda bir araya getirdi.Hilton
Otelde düzenlenen etkinliğe, Hilton Otel Genel Müdürü Serpil Güney, Hilton Otel yöneticileri
ve basın mensupları katıldı. Hilton Otel düzenledikleri etkinlikte Ramazan ayı nedeniyle basın
mensuplarını iftarda bir araya getirdi.Hilton Otel Ramazan ayı boyunca Türk mutfağının
birbirinden lezzetli yemeklerinin sunulacağı iftar programında misafirlerini bekliyor. Hilton
Otel ayrıca özel fiyatları ile de misafirlerini ağırlayacak.Açık büfe menü fiyatı kişi başı 55TL
olup, fiyata içecekleri ve çay,ahve dahildir. Detaylı bilgi ve rezervasyon için ise 0352
2075000 numaralı telefon numarası aranılabiliyor.Düzenlenen iftar programı sonrasında
konuşan Hilton Otel Genel Müdürü Serpil Güney, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan
son derece keyif aldık. Bizlere zengin büfemizin yanı sıra gördüğünüz gibi muhteşem Kayseri
manzarası eşlik ediyor. Ramazan ayı boyunca iftarımızı burada yapıyoruz. Ayrıca gruplar için
çok zengin iftar menülerimiz var. Özel fiyatlı tabi Kayseri için buda önemli. Ben sizlerin
vasıtasıyla Kayserilileri burada bu tatları denemeye davet ediyorum. Kayseri'nin yöresel
tatları var. İftarda olması gereken bütün tatlar menümüzde yer alıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7721.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Hayır Yapması İçin Verdiği Parayı Harcayan
Yeğenini Bıçakladı
Kayseri'de 66 yaşındaki adam, hayır yapması için verdiği parayı harcayan 51 yaşındaki
yeğenini bıçakladı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci
Yazgan Caddesi'nde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki M.Ö.'nün...
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Kayseri'de 66 yaşındaki adam, hayır yapması için verdiği parayı harcayan 51 yaşındaki
yeğenini bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan
Caddesi'nde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki M.Ö.'nün Ramazan ayında yoksullara
dağıtması için 51 yaşındaki yeğeni M.B.'ye bir miktar para verdiği öğrenildi. Yardıma muhtaç
olanlara dağıtmak yerine parayı harcadığı ileri sürülen M.B. ile M.Ö. tartıştı. Tartışmanın
kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Ö., yeğeni M.B.'yi bıçaklayarak yaraladı.
Yaralanan M.B. olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırılırken, M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7722.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Hurma Satışları Esnafın Yüzünü Güldürdü
Ramazan ayının gelmesiyle hurma satışlarının artması esnafın yüzünü güldürdü.Ramazan
ayının gelmesiyle hurma satışlarının artığını söyleyen esnaf Musa Diyerbekirlioğlu “Ramazan
ayında hurma satışlarımız arttı. Zem zem satışlarımız...
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Ramazan ayının gelmesiyle hurma satışlarının artması esnafın yüzünü güldürdü.
Ramazan ayının gelmesiyle hurma satışlarının artığını söyleyen esnaf Musa Diyerbekirlioğlu
“Ramazan ayında hurma satışlarımız arttı. Zem zem satışlarımız da arttı. Hurma çeşitlerimiz
var. İftar ve sahur da yemek için hurmalar var" dedi.
Diyerbekirlioğlu, hurmanın sahurda yendiğinde daha tok tuttuğunu söyleyerek, "Hurma çok
güzel bir besin kaynağıdır" diye konuştu.
Hurma satışlarından memnun olduklarını söyleyen Diyerbekirlioğlu, "En çok mebrum, duble,
sugay, hacve çeşitleri satılıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7723.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Emeklilere Müjde
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin haziran enflasyonu sonrasında alacağı zam oranı yüzde 5,70
olarak hesaplandı.
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Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde
gerçekleşen oranında zam alıyor.
Bugün açıklanan enflasyon zammı sonrasında ocak ayında maaşları yüzde 3.27 zamlanan
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları açıklanan haziran ayı enflasyonuna göre yüzde 5,70
artacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7725.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

İl Müftülüğü'nden Huzurevinde İftar
Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kayseri Huzurevinde, huzurevi sakinlerine iftar yemeği
verildi.Huzurevi Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı,
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı...
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Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kayseri Huzurevinde, huzurevi sakinlerine iftar yemeği
verildi.
Huzurevi Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İl
Müftüsü Ali Maraşlıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Dairesi Başkanı Ali Asar, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri
katıldı. Düzenlenen iftar yemeği, Kocasinan Müftülük Sitesi Camii İmam Hatibi Yasin
Yüksel ve Ahmet İnci Camii İmam Hatibi Hüsrev Çakmak tarafından huzurevi sakinlerine
okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahiler ile başladı.

İftarda bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, "Sizler bizim veli nimetimizsiniz.
Hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim bayrama da kavuşturur.
En güzel bayram ise Cennette Cemalullahı temaşa bayramıdır. Hak Teala bu mutluluktan
bizleri mahrum etmesin" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7726.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Mali
Genel Kuruluna Start Verildi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Mali genel Kurulunun 5 Ağustos’ta yapılacağı
müjdesini veren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
"Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi yönetim Kurulumuz olağan toplantısı...
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Mali genel Kurulunun 5 Ağustos’ta yapılacağı
müjdesini veren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
"Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi yönetim Kurulumuz olağan toplantısı sonucunda
Kayseri Şeker tarihinde ilk defa 32 gün öncesinden Mali genel kurul yapılacağı ilan
edilmiştir. Tüm Pancar çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun"dedi.
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Göl tesislerinde Kayseri Merkez Bölge çiftçileri ile buluştuğu
iftar programında yapmış olduğu konuşmada, "Sulama Avansı 24 Temmuz'da ödenecek.
Sulama avansını geçen sene Ağustos'un ortasında vermiştik. Bu sene ise bunun ödemesini 24
Temmuz'da yapacağız. Geçen sene 11 liradan ödemiştik bu sene ise 13 liradan sulama
avansının ödemesini yapacağız" diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Mali genel kurul
konusunda ise, "Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifimizin olağan Mali Genel Kurulunun
Ramazan içerisinde bunu yapılması pek mümkün olmadığından dolayı ramazandan sonra 5
Ağustos Salı günü mali genel kurulumuzu yapacağız. Bugün Kooperatif Yönetim Kurulumuz
toplandı ve Genel Kurul kararını aldı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarihinde ilk defa genel kurul kararını 32 gün öncesinden
ilan ediyor. Bunu tabi her ilgilisine ilan ediyoruz. Çiftçilerimize duyuruyor ve davet ediyoruz.
Herkesin gelip katılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ama sağda solda mali genel kurul diye
bekleyen bir takım insanlarda var onlarda bilsinler ve eğer bir hazırlığı olan varsa da 32 gün
önceden ilan ediyoruz ki hazırlığını yapsın da gelsin diye buradan ilan ediyoruz"
açıklamasında bulundu.
400’ü aşkın Kayseri Merkez Bölge Pancar çiftçisinin katıldığı iftar programına, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim kurulu
üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, İlhan Argun, Nizamettin Çatak, Denetim
Kurulu üyesi Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu

üyelerinden, Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli, Genel Müdür yardımcıları, Pancar Kooperatif Müdürü katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7727.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Müftü Maraşlıgil, İmamlara Tavsiyelerde
Bulundu
Ramazan ayı programı çerçevesinde ilçeleri ziyaret eden Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil,
bu kapsamda, Pınarbaşı'nda görev yapan İmam ve Müezzin kayyımlarla bir araya gelerek
tavsiyelerde bulundu.İl Müftüsü Maraşlıgil’in ilçeyi...
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Ramazan ayı programı çerçevesinde ilçeleri ziyaret eden Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil,
bu kapsamda, Pınarbaşı'nda görev yapan İmam ve Müezzin kayyımlarla bir araya gelerek
tavsiyelerde bulundu.
İl Müftüsü Maraşlıgil’in ilçeyi ziyaretlerinde, İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Galip Koçer
ve Pınarbaşı İlçe Müftüsü Reşat Üstün hazır bulundu. İlçede görev yapan İmam ve Müezzin
Kayyımlara tavsiyelerde bulunan Müftü Maraşlıgil “Kur’an ve Sünnet çizgisinden ayrılmayın.
Kimseyi incitmeyin ve kimseyi dışlamayın. İstikamet üzere olun” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı Ramazan ayı temasının “Hiç Kimse, Kimsesiz
kalmasın. Bu Ramazan ve Her Ramazan” olarak belirlediğini, Ramazan ayı boyunca bu
konunun gündemde tutulmasını imamlardan isteyen Müftü Maraşlıgil “Hepinizin, hepimizin
hedefi kimsesizlerin kimsesi olabilmek olmalıdır” diye konuştu.
Ayrıca, Teravih namazının iki rekâtta selam verilerek kılınması gereken bir namaz olduğunu
belirten Müftü Maraşlıgil, ''Sizlerden isteğimiz iki rekâtta selam vermenizdir. En faziletlisi de
budur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7728.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Talas'ın Stratejik Planı Hazırlanıyor
Talas Belediyesi 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için kolları sıvadı. Talas Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, örnek bir stratejik plan hazırlamak istediklerini
söyledi.Talas Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu...
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Talas Belediyesi 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için kolları sıvadı. Talas Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, örnek bir stratejik plan hazırlamak istediklerini söyledi.
Talas Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu idaresinde başlayan
stratejik plan toplantısına Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden ve aynı zamanda
Melikşah Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof Dr. Mahmut Özdevecioğlu, Doç. Dr. Sıtkı İlkay,
Yard. Doç. Dr. Erdal Canıyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim amirleri katıldı.
Hazırlanan stratejik planın önümüzdeki beş yıl için belediyenin yapacağı faaliyetlerin
tamamını içereceğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Yani biz ilçeyi nasıl geliştireceğiz. Hangi
projeleri oluşturacağız ve belediye olarak nereye gelmek istiyoruz sorularının cevaplanacağı
yol haritası, rehber niteliğinde bir çalışma olacak. Dolayısıyla bütün birimlerin yapacağı
faaliyetleri tespit etmesi ve görsel olarak hazırlaması gerekiyor. Kamunun bütçesini en iyi
şekilde kullanmak için bizim bu stratejik planı yapmamız lazım" dedi. Önümüzdeki beş yılın
rüyaların gerçekleşeceği bir dönem olacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "bu sürede
yapılmasını istediğimiz, hayal etiğimiz projeler birimler tarafından hazırlanan bu planın içinde
yer alacak" şeklinde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi öğretim üyesi ve aynı zamanda Melikşah
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof Dr. Mahmut Özdevecioğlu, hazırlanan beş yıllık stratejik
planın içerisinde başkan'ın seçim vaadinde yer alan projelerinde bulunacağını söyledi.
Özdevecioğlu Stratejik plan özelliği ortak akıl ürünü olması gerektiğini belirterek,
"Başkanımız bence en doğrusunu yapıyor. Bir kurumun başındaki yönetici 5 yıl boyunca
yapılacaklarını planlamalı. Şimdi biz 2015 yılında kaç tane çocuk parkı yapılacağını, piknik
alanı oluşturulacağını bilmeliyiz. Yada 2016 yılında ne kadar yeşil alana sahip olacağımızı,
2017 yılında belediyede hangi nitelikte personel istihdam edeceğimizi biz planlamalıyız.
Vatandaş belediye hizmetlerinden ne bekliyor? Sorusunun cevabı için vatandaşımızı da bu
stratejik planlarımıza dahil edeceğiz. Stratejik planlama bir stratejik öngörü, ortak bir akıl
çalışmasıdır. Takım çalışması gerektirir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7729.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığına Hüseyin
Cahit Özden Atandı.
Ak Parti Kayseri İl Başkanlığına, Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden atandı.Ömer
Dengiz'in istifasıyla boşalan il başkanlığı görevine, AK Parti Genel Merkezi tarafından
Hüseyin Cahit Özden getirildi.Göreve gelmesinin ardından...
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Ramazan ayı programı çerçevesinde ilçeleri ziyaret eden Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil,
bu kapsamda, Pınarbaşı'nda görev yapan İmam ve Müezzin kayyımlarla bir araya gelerek
tavsiyelerde bulundu.İl Müftüsü Maraşlıgil’in ilçeyi ziyaretlerinde, İl Müftü Yardımcıları Atıf
Akşit, Galip Koçer ve Pınarbaşı İlçe Müftüsü Reşat Üstün hazır bulundu. İlçede görev yapan
İmam ve Müezzin Kayyımlara tavsiyelerde bulunan Müftü Maraşlıgil “Kur’an ve Sünnet
çizgisinden ayrılmayın. Kimseyi incitmeyin ve kimseyi dışlamayın. İstikamet üzere olun”
dedi.Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı Ramazan ayı temasının “Hiç Kimse, Kimsesiz
kalmasın. Bu Ramazan ve Her Ramazan” olarak belirlediğini, Ramazan ayı boyunca bu
konunun gündemde tutulmasını imamlardan isteyen Müftü Maraşlıgil “Hepinizin, hepimizin
hedefi kimsesizlerin kimsesi olabilmek olmalıdır” diye konuştu.Ayrıca, Teravih namazının iki
rekâtta selam verilerek kılınması gereken bir namaz olduğunu belirten Müftü Maraşlıgil,
''Sizlerden isteğimiz iki rekâtta selam vermenizdir. En faziletlisi de budur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7730.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kocasinan'dan Başarılı Öğrencilere Avrupa
Gezisi
Kocasinan Belediyesi, yurtdışı bilim müzesi gezisine katılmaya hak kazanan öğrencilere
yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik
okullarını birinci olarak bitiren ve Türkiye derecesi elde eden öğrencilere...
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Kocasinan Belediyesi, yurtdışı bilim müzesi gezisine katılmaya hak kazanan öğrencilere
yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik okullarını birinci olarak bitiren ve Türkiye
derecesi elde eden öğrencilere Avrupa bilim müzelerini gezdireceklerini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan
Başkan Mustafa Çelik, bu yıl ilki gerçekleştirilecek uygulamanın gelecek yıllarda öğrenciler
arasında bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
Başkan Çelik şöyle devam etti, "Kocasinan Belediyesi yapılmamış olanı, farklılık arz eden
işleri yapmayı prensip edinmiştir. Bu kapsamda yurt dışı bilim müzeleri gezisini
önemsiyorum. Seçimler öncesinde birçok vaatte bulunmuştuk. Bunlar içerisinde en önemli
olanı ise gençlerimiz için yapacağımız çalışmalardı. Elbette marifet iltifata tabidir. Bu
gençlerimiz yıllarca çalışıp sınavları kazandı ve derece elde ederek iltifatı da hak etti. Bunun
için biz de başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Bizim eğitim yatırımlarımız içinde
ilkokul 1., 2., 3., 4., sınıf öğrencilerinin kırtasiye giderleri ve Kocasinan Meslek Akademisi
gibi çalışmaları da yavaş yavaş hayata geçireceğiz"
Bilim müzelerinin insanlara ufuk ve vizyon katıp yeni hedefler gösterdiğinin altını çizen
Başkan Mustafa Çelik, "Bizler bu gençlerimizi üniversite hayatına başlamadan yurt dışı
gezilerine götürür ve bilimi kaynağında gösterirsek öğrenim hayatlarında vizyon sahibi
olmalarına katkı sağlamış olacağız. Gençlerin hoşça vakit geçirebilecekleri 5 günü kapsayan
dolu dolu bir planlama yaptık. Başarılı öğrencilerimize müzelerde bilgi yüklerken bir taraftan
da botanik ve hayvanat bahçesi gibi farklı mekanlarda dinlenmelerini sağlayacağız.
Velilerimizi hiçbir masrafa sokmayacağız. Öğrencilerimizin bütün masraflarını biz
karşılıyoruz. Öğrencilerimiz çalışarak kazanıp bu ödülü hak etti. Eminim ki bu gençlerimiz
döndükten sonra hayata çok daha farklı bakacak, kendilerine güvenen vizyon sahibi birey
olacak. Bilim müzelerinin kendilerine çok şey kattığını yaşayarak görecek. Umuyorum bu
uygulama gelecek yıllarda öğrencilerimiz arasında bir yarışa dönüşerek başarı oranının
yükselmesine katkı sağlayacak" temennisiyle sözlerini bitirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, eğitime yönelik yapmış olduğu yatırım ve katkılardan
dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti. Bu tür projelerin bir eğitimci olarak kendilerini
heyecanlandırdığını belirten Yılmaz, "Bir eğitimci olarak çok değerli belediye başkanımızdan
bu kalitede yorum duymak hakikaten eğitim açısından bizi heyecanlandırdı. Seçim döneminde
yapacağınız yatırımlara yönelik açıklamalarınızı takip ettiğimizde yarısının eğitim projeleri
olduğunu görünce de sevindik. Ayağınızın tozuyla bu projeyi gerçekleştiriyor olmanız da
bizlere ayrı bir heyecan kattı. Eğitim camiasına bu heyecanı kazandırmanızdan dolayı sizlere
teşekkür ediyorum. Bizler 30’lu yaşlarda ancak yurtdışına çıkabilmiştik. Çocuklarımızın bu
yaşta bu imkana kavuşmaları heyecan verici bir durum. Bu çocuklarımız Kayserimizin
geleceğine vizyon katacak, yapacakları çalışmalarla bizlere yön verecek. Onların dünyasında
böyle bir algının, bakış açısı ve zenginliğin oluşması bence yapılabilecek en büyük hizmettir.
Bu memleketin insanları olarak uzun vadede bu tür projelerin hepsinin yararını göreceğimizi
düşünüyorum. Böylesi değerlere bu hizmeti yapıyor olmaktan eğitim camiası olarak son
derece onurluyuz" şeklinde görüşlerini ifade etti.
Öğrenci ve veliler de böyle bir ödül almaktan onur ve gurur duyduklarını belirterek,
"Gerçekten inanamıyoruz, şoktayız. Projeyi duymuştuk ama gerçek olacağını düşünmemiştik.
Avrupa'da bilim müzesine gitmek bizim için hayaldi Başkan Çelik'le gerçek oldu" şeklinde
duygularını dile getirdi.
Daha sonra öğrencilerin Almanya, İtalya ve Fransa'da gidecekleri müzeler ve diğer mekanlar
hakkında sunum yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7731.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kalp Hastaları Ramazan’da Uyanık Olmalı
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, kalp
hastalarını, ramazanda iftardan ve sahurdan sonra uyumamaları konusunda uyardı.Kardiyoloji
Uzmanı Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, ramazanda kalp hastalarının yalnızca...

03 Temmuz 2014 Perşembe 15:24

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, kalp
hastalarını, ramazanda iftardan ve sahurdan sonra uyumamaları konusunda uyardı.
Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, ramazanda kalp hastalarının yalnızca
doktorun izin vermesi durumunda oruç tutmaları gerektiğini söyledi. Diyabet hastası
olanların, insülin kullananların ve böbrek fonksiyonu bozulmuş olan kalp hastalarının oruç
tutmalarının zararlı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, “Daha önceki yıllarda
tansiyon ve şeker dengesinde oynamaların olduğunu hisseden kalp hastalarının da oruç
tutmaması gerekir.” dedi.
SIVI ALIMINA DİKKAT
Ramazan ayında kalp hastalarını en çok rahatsız eden davranışların başında, yemek yedikten
sonra uyumak geldiğini belirten Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, “Bunun yanı sıra, uzun saatler
boyunca yeterli miktarda su alınmaması, belli bir açlık döneminin ardından abartılı biçimde
gıda alımı ve zengin iftar mönüleri de kalp rahatsızlığı olanlar için tehlike teşkil ediyor.
Özellikle sahurdan sonra yatmak kalp hastaları için oldukça tehlikeli. Kalp hastaları hiçbir
zaman tok karnına yatmamalı, iftardan sahura kadarki sürede de yeterli derecede sıvı almalı
ve gündüz meydana gelen açığı kapatmalı.” diye konuştu.
KALP HASTALARI KLASİK İFTAR MÖNÜLERİNİ UNUTMALI
Kalp hastalarının ramazanda Akdeniz tipi beslenmeye özen göstermeleri gerektiğini kaydeden
Uzm. Dr. Ali Kemal Küçük, “Kalp hastaları kesinlikler, katı yağlar ve kızartmalardan uzak
durmalı; kırmızı eti, yağı, unu ve şekeri az tüketmeliler. Her türlü taze sebze ve meyve, balık,
baklagillerin her türlüsü, yağsız olmak kaydıyla süt ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirler.
Dolayısıyla Akdeniz mutfağı tipinde beslenmelerini öneriyoruz. Klasik ramazan mönüsünde
olduğu gibi, çorbadan başlayıp eti, böreği, pilavı ve tatlı yemeyi kalp hastalarına
önermiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7732.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Bünyan Belediyesi Cenaze Taşıma Aracı Tamam
Bünyan Belediyesi yeni yapılan cenaze taşıma aracı Bünyan çarşı meydanında halka
tanıtıldı.Büyükşehir yasası kapsamında Bünyan Belediyesine devredilen belde
belediyelerindeki araçların Bünyan Belediyesi Depo Saha Amirliğinde bakım...
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Bünyan Belediyesi yeni yapılan cenaze taşıma aracı Bünyan çarşı meydanında halka tanıtıldı.
Büyükşehir yasası kapsamında Bünyan Belediyesine devredilen belde belediyelerindeki
araçların Bünyan Belediyesi Depo Saha Amirliğinde bakım ve onarımları yapılarak
değerlendirilmesi ve hizmet alanının genişlediği yerlerde kullanılmak üzere düşünülen cenaze
taşıma aracı için atıl durumda olan araçlar değerlendirilerek hizmete sunuluyor.
Bünyan Belediyesi Depo Saha Amirliği bünyesinde bulunan bakım tamir atölyesinde Bünyan
Belediyesi imkanları ile yapılan cenaze taşıma aracı Bünyan halkına ve çevre mahallelerde
hizmete hazır hale getirildi. Şuana kadar sadece bir cenaze taşıma aracı bulunan Bünyan
Belediyesinde ikinci cenaze taşıma aracı hizmete sunulurken, bir cenaze yıkama aracının da
Bünyan Belediyesi Depo Saha Amirliği bakım tamir atölyesinde yapımı devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7733.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Sunay Akın Forum Kayseri’de Sevenleri İle
Buluştu
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler kapsamında
sevilen yazar ve şair Sunay Akın’ı konuk etti.Şair, yazar ve gazeteci Sunay Akın Forum
Kayseri’de hayranlarıyla buluştu. ‘Mahya Işıkları’ adlı...
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Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler kapsamında
sevilen yazar ve şair Sunay Akın’ı konuk etti.

Şair, yazar ve gazeteci Sunay Akın Forum Kayseri’de hayranlarıyla buluştu. ‘Mahya Işıkları’
adlı tek kişilik gösterisini sergileyen Sunay Akın, eski Ramazan öyküleri ve tarihten
bilinmeyen anekdotlarla unutulmaz bir sohbet gerçekleştirdi. Birbirinden güzel ve gerçek
hayattan alınmış hikayelerle hayranlarını eski Ramazanlara doğru keyifli yolculuğa çıkardı.
Gösteri sonunda Sunay Akın hayranlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi.
Forum Kayseri geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında sırada, seslendirdiği Balkan
türküleri ile herkesin gönlünde taht kuran Suzan Kardeş olacak. Suzan Kardeş ve müzik grubu
5 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00’de Forum Kayseri’de ziyaretçilere keyifli bir müzik
ziyafeti sunacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7734.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Zihinsel Özürlü Şahıs Kayıplara Karıştı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, yüzde 40 zihinsel özürlü olan bir kişi kayıplara
karıştı.Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde yüzde 40 özürlü
olan H.E.'nin servisme binerek Tomarza ilçe merkezine gittiği...

03 Temmuz 2014 Perşembe 13:26
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, yüzde 40 zihinsel özürlü olan bir kişi kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde yüzde 40 özürlü olan
H.E.'nin servisme binerek Tomarza ilçe merkezine gittiği öğrenildi. Yakınları, H.E.'den haber
alamadıkları gerekçesiyle jandarmaya başvurdu.
Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan H.E.'nin bulunması için başlatılan çalışmanın
sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7735.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Bünyan Belediyesi Köprü Ve Çarşı Meydanında
Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor
Bünyan Belediyesi; Köprü Atatürk Anıtı ve Şehitlik Anıtında, Çarşı Meydanı Halı Dokuyan
Kadınlar Anıtında, restorasyon ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.Bünyan Köprü
Meydanında bulunan Atatürk Anıtı ve hemen arkasındaki platformda...
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Bünyan Belediyesi; Köprü Atatürk Anıtı ve Şehitlik Anıtında, Çarşı Meydanı Halı Dokuyan
Kadınlar Anıtında, restorasyon ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Bünyan Köprü Meydanında bulunan Atatürk Anıtı ve hemen arkasındaki platformda yer alan
Şehitlik Anıtı, Çarşı meydanında ki Halı Dokuyan Kadınlar Anıtı yeniden restore edilerek
çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile güzel bir görünüm kazandırıldı.
Bünyan Belediyesi 2014 yaz dönemi çalışmaları dahilinde, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu’nun talimatları üzerine başlayan restorasyon ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7736.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Emniyet Müdürlüğü’nden Kaçakçılık
Operasyonu
Kayseri Valiliği, düzenlenen 4 ayrı operasyon sonucu 128 bin 850 paket kaçak sigara ele
geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri...
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Kayseri Valiliği, düzenlenen 4 ayrı operasyon sonucu 128 bin 850 paket kaçak sigara ele
geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon
düzenlendi.
Operasyonlarda 128 bin 850 paket sigara ele geçirilirken kaçak sigara naklinde kullanılan 4
araca da el konuldu.
Olaylarla ilgili H.K., S.D., T.A., S.P., A.A. ve K.D. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında
5607 SKM (Kaçak Sigara )suçundan işlem yapılmıştır.
Soruşturma Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca devam etmektedir" ifadesine bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7737.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kesob’ta 226 Kayıt, 86 Terk İşlemi Yapıldı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (KESOB) yapılan açıklamada, 1 Haziran
ve 30 Haziran tarihleri arasında 226 kayıt, 86 terk ve 18 tadil işleminin yapıldığı
bildirildi.Yapılan işlemler hakkında bilgiler verilen açıklamada,...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (KESOB) yapılan açıklamada, 1 Haziran
ve 30 Haziran tarihleri arasında 226 kayıt, 86 terk ve 18 tadil işleminin yapıldığı bildirildi.
Yapılan işlemler hakkında bilgiler verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Dönem içerisinde açılan işyerlerinden yoğun olarak ulaştırma hizmetleri, bakkallık, bayilik,
büfecilik ve meslek kolunda üye kaydolmuştur. Yine aynı dönemde, ulaştırma hizmetleri,
bakkallık, bayilik ve büfecilik meslek kolunda esnafımız işyerini kapatmıştır. 1 Haziran ve 30
Haziran tarihleri arasında 226 kayıt, 86 terk ve 18 tadil işlemi yapılmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7738.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Ticaret İl Müdür Vekili Alaattin Fırat:
Ticaret İl Müdür Vekili Alaattin Fırat, 5 Temmuz Kooperatifler günü nedeniyle bir açıklama
yaptı.Fırat, "İlk defa 1923 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından
düzenlenen uluslar arası kooperatifler günü, her yıl farklı...
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Ticaret İl Müdür Vekili Alaattin Fırat, 5 Temmuz Kooperatifler günü nedeniyle bir açıklama
yaptı.
Fırat, "İlk defa 1923 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından düzenlenen
uluslar arası kooperatifler günü, her yıl farklı bir tema altında kutlanmaktadır.Bu yıl 5
Temmuz 2014 tarihinde kutlanacak olan uluslar arası kooperatiflerin ana teması ise “ Herkes
İçin Sürdürülebilir Kalkınmayı Başarmada Kooperatif İşletmeler” olarak belirlenmiştir" dedi.
"Kooperatifler; atıl kaynakların harekete geçirilmesine, yeni istihdam alanları
oluşturulmasına, üretimin arttırılmasına, ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesine, refahın

toplum tabanına ulaştırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır" ifadesinde bulunan Fırat,
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Üretimden tüketime, eğitimden krediye, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi çevresel
konularda , sağlık ve eğitim gibi sosyal konularda ve sigorta gibi finansal konularda olmak
üzere pek çok sektörde kooperatiflerimiz faaliyet göstermektedir.
Gelişen sanayiyle birlikte doğal kaynakların tükenmesi ve sosyal hizmetlere duyulan ihtiyacın
artmasıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde
kooperatifler anahtar rol üstlenmektedir.Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma hedefi
doğrultusunda demokratik olarak yönetilen, sorumluluk, eşitlik, adalet, yardımlaşma ve
dayanışma gibi değerlerin kılavuzluk ettiği girişimler olan kooperatif işletme modelinin
ülkemizde arzu edilen seviyeye ulaşması için kooperatif bilincini arttırmak gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kooperatifler birliği tarafından her yıl Temmuz ayının ilk
Cumartesi günü “ Uluslararası Kooperatifler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Bu yıl 5 Temmuz 2014 tarihinde kutlanacak olan ve geleneksel olarak Temmuz ayının ilk
Cumartesi günü kutlanan “ Uluslararası Kooperatifler Günü”’nün ortaklık bilincinin artmasına
ve toplumumuzda kooperatifçilik farkındalığının oluşmasına katkı sağlaması temennisiyle
Uluslararası Kooperatifler Gününü kutlarız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7739.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Dört Bin Yıllık Büyü Ve Muska Tabletleri
Bulundu
Kayseri'deki Kültepe, Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu, ''1948 yılından
bu yana devam eden kazılarda, 25 bine yakın tablet bulundu. Bu tabletler arasında kara
büyüye, kötü ruhlara karşı yazılmış muska benzeri metinler...

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7740.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Tuskon Başkanı'ndan Kayserili İş Adamlarına
Övgü
TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Gelişen Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin iftar
yemeğine katılan TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Kayserili iş adamlarına övgü
yağdırdı.Kayseri’de Gelişen Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin geleneksel...
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TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Gelişen Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin iftar
yemeğine katılan TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Kayserili iş adamlarına övgü yağdırdı.
Kayseri’de Gelişen Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin geleneksel olarak her yıl
düzenlediği iftar yemeği ile Kayseri iş dünyasıyla bir araya geldi. İftar yemeğine TUSKON
Başkanı Rızanur Meral, GESİAD Başkanı Hamdi Kınaş, Boydak Holding CEO’su Memduh
Boydak, Bağımsız Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ile Kayseri iş dünyasından çok
sayıda katılımcı hazır bulundu.Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı
Rızanur Meral “ Bizler sizlere bir şey söyleme yetkisinde değiliz. Sizler ticaretin ve sanayinin
destanını yazmış insanlarsınız. Dünya da marka olmuş şehrin marka insanlarısınız. Bu
başarıya, bu gelişmeye, bu büyümeye rağmen çok büyük tenazurun sahibisiniz. Dünyada bu
özelliğinizle konuşuluyorsunuz ve ayrı bir yere konuluyorsunuz. Türkiye’yi çok güzel temsil
ediyorsunuz. Bu ilkeli ve gayretli duruşunuz için sizleri bir kez daha kutluyorum” dedi.Meral
“Mevlana'nın yedi öğüdünü buradaki kardeşlerimize paylaşırsak bize en büyük ders bu olur.
Zaten siz bu öğütleri hayatınıza geçirmişsiniz rabbim bize de nasip eder inşallah” diye
konuştu.Gelişen Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Kayseri Başkanı Hamdi Kınaş “Değerli
arkadaşlar GESİAD olarak konfederasyonumuz TUSKON olarak siz değerli üyelerimizin
işlerini büyütmesi, geliştirmesi için yapmış olduğumuz faaliyetlerden son 6 ayından
bahsetmek istiyorum. 2014 yılının ilk 6 ayında 11 tane yurt dışı gezisi gerçekleştirdik. bu
ülkelere göz atacak olursak sırasıyla Kuzey Irak, Almanya, Yemen, Umman, Mısır,
Azerbaycan, ABD, Cezayir, Etiyopya, Rusya ve Macaristan’dır” dedi.Kınaş “Yani yaklaşık
ayda 2 adet iş gezisi yapmış bulunuyoruz. Bununla beraber aynı zamanda eş zamanlı olarak 2
adet de İstanbul ve Konya olmak üzere yurt içi iş gezisi organize etmiş bulunuyoruz. İlk 6 ay
içerisinde özellikle Kayseri içerisinde ticaret zirvesi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. TUSKON
önderliğinde her türlü şartlar altında ülkemizin, milletimizin ve şehrimizin ekonomik,
kültürel, sosyal hayatına katkıda bulunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.Boydak Holding
CEO’su Memduh Boydak “Sivil Toplum kuruluşları bildiğiniz gibi kar amacı gütmeyen
faaliyet gösterdiği bölgenin ve ülkenin gelişmesine destek veren gelişimine destek veren
kuruluşlardır. İnsanlık için, insan için, toplum için, devlet için, iş camiası için sivil toplum
kuruluşlarının çok önemli olduğu bir gerçektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7741.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Yardımlaşmak Ve Paylaşmak İşin Özü
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının
özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşmaolduğunu söyledi.Hayırseverlerin
desteği ve katkıları ile her gün Hunat Katlı Otoparkında...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının
özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşmaolduğunu söyledi.
Hayırseverlerin desteği ve katkıları ile her gün Hunat Katlı Otoparkında 1.200 kişiye iftar
yemeği veren Erciyes Feneri İftar Sofrasına dün akşamki ikram ve destekleri ile katkıda
bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç oldu. İftar yemeğine Eşi Dr.Necmiye Büyükkılıç ile
birlikte katılan ve yemek dağıtımını bizzat yapan Başkan Büyükkılıç,Erciyes Feneri’nin uzun
yıllardır toplumdaki sosyal dengenin korunması yönünde önemli bir görevi yerine getirdiğini
kaydetti.
Ramazan ayının toplumda bireylerin birbirleri ile paylaşmanın ve yardımlaşmanın hazını
yaşadığı mübarek bir ay olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu ayda birlik ve
beraberliğin korunması ve devam ettirilmesi için büyük bir çalışma sergilenmektedir. Kısacası
ramazan ayı bireylerin kendi kendileri ile bir bakıma nefis muhasebesi yapmasının yanında,
toplum olarak da paylaşma ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine imkân tanımaktadır “
dedi.
Erciyes Feneri’nin hayırseverleri hem teşvik ettiğini ve yönlendirdiğini İftar sofrasının şehrin
merkezinde olmasından dolayı, her kesimden vatandaşı buluşturduğunu ifade eden Başkan
Büyükkılıç,Bu anlamlı hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.
Ezanın okunması ile birlikte iftarını açan Başkan Memduh Büyükkılıç, yemeğin ardından
vatandaşlarla sohbet ederek, dilek ve temennilerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7742.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

İlk Güneş Enerjisi Santrali Bünyan Köprübaşı
Köyünde Kuruluyor
Melikgazi Belediye Başkanı ve Erciyes Enerji Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Bünyan Köprübaşı köyünde kurulacak olan 1.1 MW'lik Güneş Enerji Santrali
çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen son nokta hakkında...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve Erciyes Enerji Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Bünyan Köprübaşı köyünde kurulacak olan 1.1 MW'lik Güneş Enerji Santrali
çalışmalarını yerinde inceleyerek, gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgiler
aldı.Beraberindeki heyet ile birlikte Bünyan Köprübaşı köyüne giden Başkan Büyükkılıç,
Erciyes Enerji Üretim A.Ş. tarafından en modern ekipman ile kurulmakta olan Güneş Enerji
santralini çok önemsedikleri, yenilenebilir enerji kapsamında olduğunu ve tamamen doğayla
dost enerji üretimi olarak tüm dünyada desteklendiğini söyledi.Bu projenin yatırım tutarının
yaklaşık 1 milyon Euro olduğunu ve yılda 1.6 Milyon kWh elektrik üretmesinin
öngörüldüğünü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Güneş enerjisi üretimi açısından
Kayseri en fazla yatırım yapılan 2-3 şehirden biridir ve bunda Kayseri ve Civarı Elektriğin
teşvik edici rolü çok yüksektir. Kabul işlemleri tamamlandığı taktir de santralimizin Ağustos
ayında üretime başlaması hedeflenmektedir.”dedi.Başkan Büyükkılıç,Köprübaşı köyündeki
kurulan santralin Erciyes Enerji Üretim A.Ş'nin ilk Güneş Enerjisi Santrali (GİS) olduğunu ve
şirketin yatırım planlamasında kısa süre içerisinde birkaç GİS daha kurarak hizmete
sunacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7743.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Gıda terörüne adı karışan Kayserili Firmalar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 45 gıda işletmesinin 51 parti üründe taklit ve tağşiş
yaptığı tespit ettii.Listede Kayseri'nin büyük firmalarınında adı bulunuyor.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen
işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları açıklandı.
Buna göre, baharat üreten 2 gıda işletmesinin 2 parti ürününde, bal üreten 3 gıda işletmesinin
4 parti ürününde, bulgur üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, et ürünleri üreten 14 gıda
işletmesinin 14 parti ürününde, kahve üreten 2 gıda işletmesinin 2 parti ürününde, süt ürünleri
üreten 12 gıda işletmesinin 13 parti ürününde, takviye edici gıdalar üreten 10 gıda
işletmesinin 13 parti ürününde, dekoratif yer fıstığı üreten 2 gıda işletmesinin de 2 parti
ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
İşte adı gıda terörüne bulaşan ve halk sağlığını hiçe sayan Kayserili firmalar. Başyazıcıoğlu Et
ve Gıda San. Tic. A.Ş Nurhamü Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Fermente Sucuk Tükrük Bezi ve baş
eti tespiti, marka Tamet. Danacı Yeğenağa Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti Dana
Kavurma Sakatat Tespiti, marka Beyoğlu. Isıl İşlem Görmüş Sucuk tükrük bezi, baş eti
tespiti, marka Başyazıcı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7744.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Nny Üniversitesi'nin Depreme Dayanıklı Bina
Tasarımı Yarışmasındaki Büyük Başarısı
Türkiye’de ilk kez DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından düzenlenen Depreme
Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü iki takım ile katıldı ve vakıf üniversiteleri...
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Türkiye’de ilk kez DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından düzenlenen Depreme
Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü iki takım ile katıldı ve vakıf üniversiteleri arasında birinci, katılan 39
takım arasında ise 5'inci oldu.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) İnşaat Mühendisliği öğrencilerinde depreme
karşı dayanıklı yapı bilincini geliştirmek için düzenlediği üniversiteler arası 'Depreme
Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finali, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
ABD’de Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (EERI) tarafından 2003’den beri
düzenlenen ve bu yıl Türkiye’de ilk kez yapılan yarışmaya üniversitelerin İnşaat Mühendisliği
bölümlerinden 39 takım kendilerinin tasarladığı bina modelleriyle katıldı. İstanbul Kongre
Merkezi’nde DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın 4 gün süren finali bina
modellerinin teknik değerlendirmesi ve takımların proje sunumlarıyla başladı. Final
etkinliğinin üçüncü gününde ise bina modellerinin sarsma masası üzerindeki depreme
dayanıklılık performansı ölçüldü. Binaların nihai performansları, depreme dayanıklılıklarının
yanı sıra yapısal tasarım, mimari, yıllık gelir, maliyet ve deprem performans tahmini
açısından da değerlendirildiği yarışmada Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Bölümü vakıf üniversiteleri arasında birinci, katılan 39 takım arasında beşinci olarak ilk kez
katıldığı yarışmada büyük başarı elde etti.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''İnşaat Mühendisliği
Bölümü olarak genç inşaat mühendisi adaylarımızı araştırma ve proje temelli eğitim
anlayışımız ile bir ekibin üyesi olarak çalışma becerilerini geliştirici özelliği olan eğitici ve
öğretici yarışmalara katılmalarını teşvik ederek daha iyi yetişmelerini sağlıyoruz'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7745.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

''Koruyucu aile sıralamasında birinci
sıradayız''
Kayseri Valiliği tarafından koruyucu ailelere yönelik düzenlenen iftar yemeğinde konuşan
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Türkiye genelinde koruyucu aile sıralamasında nüfusa oranla
1'inci sıradayız" dedi.Bir düğün salonunda düzenlenen iftar...
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Kayseri Valiliği tarafından koruyucu ailelere yönelik düzenlenen iftar yemeğinde konuşan
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Türkiye genelinde koruyucu aile sıralamasında nüfusa oranla
1'inci sıradayız" dedi.
Bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kocasinan
Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Ali Candan, Melikgazi Kaymakamı ve Vali Yardımcısı
Erkaya Yırık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz ve çok sayıda koruyucu
aile katıldı. İftar programının başlangıcında konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, koruyucu
aileler hakkında bilgiler verdi. Düzgün, "Koruyucu aile müessesi bizim devlet bakımı altında
özellikle geçmiş dönemde çocuk yuvası ve yurtlarda kalan çocuklarımızın buralardan alınarak
aile sevgisine, şefkatine ihtiyaç duyacakları göz önünde bulundurarak en iyi yurt bakımından
bile aile ortamı çok daha iyidir" dedi.
"NÜFUSA ORANLA TÜRKİYE'DE 1'İNCİ SIRADAYIZ"
Kayseri'nin koruyucu ailede başarılı olduğunu kaydeden Düzgün, nüfusa oranla Kayseri'nin
Türkiye sıralamasında 1'inci il olduğunu söyledi. Vali Düzgün, şunları söyledi:
"Çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmak amacıyla Kayseri'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi
koruyu aile uygulanıyor. Kayseri'de ki uygulama Türkiye çapında çok başarılı. 146 ailemizde
156 çocuğumuzun bakımı sağlanıyor. Türkiye ortalamasına bakıldığında Türkiye'de 4'üncü
sıradayız ama nüfusa oranla Türkiye'de 1'inci sıradayız. Bu aile ortamında çocuklarımızın
ihtiyaç duyduğu güven, sevgi, şefkat, maddi ve manevi ihtiyaç duydukları bütün desteklerde
sağlanmış oluyor. Bizde çocuklara bu güzel desteği veren ailelere teşekkür ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7746.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Bünyan Engelliler Derneğinde İftar Yemeği
Bünyan Engelliler Derneği ikinci Başkanı Özcan Şenyüz Engelliler Derneği üyelerine iftar
yemeği verdi.Bünyan Engellilerderneği ikinci başkanı Özcan Şenyüz ve dernek üyeleri,
Bünyan Engelliler Derneğinde iftar yemeğinde buluştu.Bünyan...
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Bünyan Engelliler Derneği ikinci Başkanı Özcan Şenyüz Engelliler Derneği üyelerine iftar
yemeği verdi.
Bünyan Engellilerderneği ikinci başkanı Özcan Şenyüz ve dernek üyeleri, Bünyan Engelliler
Derneğinde iftar yemeğinde buluştu.
Bünyan köprü meydanında bulunan Engelliler Derneği önünde, oruçlarını açan dernek üyeleri
dernek ikinci başkanı Özcan Şenyüz’e, bu sosyal davranışından dolayı teşekkürlerini dile
getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7747.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Köşk Caddesi Yenilendi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi ile Köşk Caddesinde
gerçekleştirilen yol yenileme ve düzenleme çalışmasının tamamlandığını ve bu caddeyle
bağlantılı tüm yollarda yol yenileme, kaldırım ve otopark inşa...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Mahallesi ile Köşk Caddesinde
gerçekleştirilen yol yenileme ve düzenleme çalışmasının tamamlandığını ve bu caddeyle
bağlantılı tüm yollarda yol yenileme, kaldırım ve otopark inşa ettiklerini söyledi.
Şehrin en çok kullanılan alternatif yollarından birisi olan Köşk Caddesinin yoğun kullanımdan
dolayı deforme olduğunu ve alt yapıda bütünlük sağlamak adına bütün alt yapı kurumları ile
koordineli bir çalışma yaparak daha güvenli ve seri bir trafik akışının sağlandığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu semtte yer alan Köşk Caddesi ile buna bağlantılı tüm
yollarda alt yapı çalışması yaptık. Bozulan yollarda yol genişletme ve düzenleme çalışması

yapıldı. Yaya yolu, kaldırım ve ücretsiz semt otopark inşa edildi. Otopark sorunu yaşanan
alanlarda bu açığı kapatmak adına ücretsiz cep otoparklar inşa ettik'' dedi.
1.500 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yol çalışmasında 10 bin ton alt yapı
malzemesi kullanıldığını ve yol güzergahında birkaç noktada bulunan geçişlerin trafik
güvenliği açısından kapatıldığını ve Farabi Caddesi ile Köşk Caddesi’nin kesiştiği kavşakta
ışıklandırma sisteminin konulduğunu da hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Köşk
Mahallesinin tüm yolların yenilenmesi sonrası 7 bin ton asfalt kullanıldığını ve bu çalışma
esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildiklerini, standartları
yükselen bu yolda sürücülerin hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını istediğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7748.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Talas'ta Model Uçak Şampiyonası Heyecanı
Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde 05-06 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlecek
Türkiye Fun Fly Model Uçak Şampiyonası bu yıl da nefes kesen görüntülere sahne olacak.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu farklı şehirlerden...
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Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde 05-06 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlecek
Türkiye Fun Fly Model Uçak Şampiyonası bu yıl da nefes kesen görüntülere sahne olacak.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu farklı şehirlerden 25 pilot'un katılacağı
şampiyonada kendi takımlarının da yarışacağını söyledi.Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa
Palancıoğlu hafta sonu Akçakaya Model Uçak Tesis-lerinde Türk Hava Kurumu işbirliğiyle
düzenlenecek olan yarışmayla ilgili THK Kayseri Şube Başkanı Erhan Eğilmez'den bilgiler
aldı. Görüşmenin ardından bir açıklamada bulunan Başkan Palancıoğlu, "Talas Belediyesi
olarak başlatmış olduğumuz hava sporları faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" dedi. Fun Fly'in
adından da anlaşılacağı üzere eğlenceli uçuş yarışmaları olduğunu belirten Başkan
Palancıoğlu, "2011 yılından beri bu organizasyonları Türk Hava Kurumu işbirli-ğiyle
gerçekleştiriyoruz. Talas Belediye ekibinin de içerisinde olduğu 20-25 yarışmacının katıl-dığı
organizasyon 4 farklı merkezde gerçekleşiyor. Birincisinin Ankara’da yapıldığı yarışmanın
ikincisi ise Kayseri’de yapılacak. Şehrimizdeki yarışmayı Eskişehir ve Sivas’ta yapılacak
organi-zasyonlar takip edecek. Bu hafta sonu Model Uçak yarışmasından sonra, Ağustos
ayında da yamaç paraşütü yarışmalarımız olacak. Hava sporu tutkularını yarışmacı yada
izleyici olarak organizasyonlarımıza davet ediyorum" dedi.THK Kayseri Şube Başkanı Erhan
Eğilmez Fun Fly Model Uçak Şampiyonaları sonucun-da dereceye giren yarışmacıların yurt
dışında ülkemizi temsil edeceğini belirtti. Kayseri’de Türk Hava Kurumu olarak hava
sporlarında yapılan atılımları Talas Belediyesi ile birlikte daha da ilerletmek için çalıştıklarını
belirten THK Kayseri Şube Başkanı Eğilmez, "Bu atılımlardan biri-side Fun Fly Yarışması
olacak. Bu yarışma ülkemizde 4 farklı şehirde yapılıyor. Bu yarışmaların birincisi Türk Hava

Kurumu tarafından ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına gönderilecek. İnşallah Talas
Belediyesi iş birliği ile önümüzdeki ay içinde de Yamaç Paraşütü hedef ve mesafe yarışması
yapmayı planlıyoruz. Hava sporlarına destek veren Belediye Başkanımız Dr. Mustafa
Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.05 - 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında Akçakaya
Model Uçak Tesislerinde gerçekleşti-rilecek yarışmalarda Cumartesi günü serbest ve
antrenman uçuşları yapılacak. Pazar günü ise saat: 10.00'da başlayacak olan Model Uçak
Türkiye Şampiyonası 16.00'da düzenlenecek olan ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7749.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Cepheler Yenileniyor, Şehir Güzelleşiyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir meydanı ve meydana çıkan caddelerdeki görüntü
kirliliğinin sona erdirilmesi amacıyla başlatılan cephe düzenleme çalışmaları İstasyon Caddesi
ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı ile Hacıkılıç...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir meydanı ve meydana çıkan caddelerdeki görüntü
kirliliğinin sona erdirilmesi amacıyla başlatılan cephe düzenleme çalışmaları İstasyon Caddesi
ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı ile Hacıkılıç Cami arasındaki binalarda cephe
yenileme çalışmaları yapılması için ihale düzenlendi.Yaklaşık maliyeti 2 milyon 014 bin 778
TL olan ihaleye dört firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Özkan Koç: 1 milyon 279 bin 380 TL
Fahri Taban: 1 milyon 979 bin 420 TL
Gülenay Demirel: 1 milyon 995 bin 155 TL
Başaran İnşaat: 1 milyon 999 bin 960 TL
İhale, komisyon tarafından yapılan incelemenin ardından sonuçlanacak.
MEYDAN'DA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERİLDİ
Cumhuriyet Meydanı'nı, eski binaları yıkarak Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri
haline getiren ve bu meydandaki çeşitli medeniyetlere ait tarihi eserleri açığa çıkaran
Büyükşehir Belediyesi, görüntü kirliliğine de el atarak cephe düzenleme çalışmaları
başlatmıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan cephe düzenleme çalışmaları Talas Caddesi
boyunca Kiçikapı'ya, Park Caddesi boyunca Düvenönü'ne ve Sivas Caddesi boyunca
Büyükşehir Belediyesi kavşağına kadar uzandı. Görüntü kirliliğini sona erdiren bu çalışma
şimdi de İstasyon Caddesi'nde yapılacak.
ERCİYES'TE ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezine yapılacak bazı işlerle ilgili de bir ihale
gerçekleştirdi. Erciyes Kayak Merkezi oteller bölgesi kayakçı geçiş menfezine İlave istinat
duvarları ve drenaj, Hacılar Kapı ulaşım yolu ve Aydınlar Mevki-Tavlusun Mezarlığı arası
ulaşım yollarına beton hendek kaplama işi için yapılan ihaleye iki firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 067 bin TL olan ihalede, Yeniden Yapı firması 871 bin 875 TL,
Yüceller İnşaat ise 1 milyon 240 bin 600 TL'lik teklif verdi. İhale, komisyon tarafından
yapılan incelemenin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7750.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kayserispor, İbrahim Dağaşan İle Anlaştı
Kayserispor, orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan ile anlaştı.Kayserispor, daha önce
Antalyaspor forması giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi biten İbrahim Dağaşan ile anlaştı.
Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağı...

04 Temmuz 2014 Cuma 10:23
Kayserispor, orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan ile anlaştı.
Kayserispor, daha önce Antalyaspor forması giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi biten İbrahim
Dağaşan ile anlaştı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7751.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz, Tim Rakamlarını
Değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2014 Yılı Haziran ayı ihracat rakamları ve
Irak’a yapılan ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye...
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Kto Başkanı Hiçyılmaz, Tim Rakamlarını Değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2014 Yılı Haziran ayı ihracat rakamları ve
Irak’a yapılan ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7752.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Forum Kayseri'de Suzan Kardeş'le Balkan
Türküleri
Geleneksel Ramazan eğlencelerine devam eden Forum Kayseri, ziyaretçilerini Suzan Kardeş
ile buluşturmaya hazırlanıyor.Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan
Forum Kayseri, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler kapsamında...
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Geleneksel Ramazan eğlencelerine devam eden Forum Kayseri, ziyaretçilerini Suzan Kardeş
ile buluşturmaya hazırlanıyor.Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan
Forum Kayseri, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler kapsamında Balkan türkülerinin
sevilen sesi Suzan Kardeş’i misafir ediyor. Suzan Kardeş, Balkan şarkıları ve Rumeli
türkülerinden oluşan zengin repertuvarı ve 10 kişilik orkestrası ile 5 Temmuz 2014 Cumartesi
günü saat 18:00’da Forum Kayseri’de olacak.Balkan enstrümanları ile ülkemizin farklı
bölgelerinden sevilen bilinen şarkıların yanı sıra; Roman havaları, Makedonca ve Boşnakça
şarkılarda seslendirecek olan Suzan Kardeş ve orkestrası, Forum Kayseri’de sevenlerine kimi
zaman duygusal, kimi zaman coşku dolu bir akşam yaşatacak.Forum Kayseri, küçük büyük
herkesi Suzan Kardeş konseri ile keyifli vakit geçirmeye davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7753.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kılıçaslan Liseleri Son Sınıf Öğrencileri
Önümüzdeki Yıl Girecekleri Üniversite
Sınavlarına Hazırlanıyor
Okulların kapanmasının ve tatil planları yapılmasının ardından bazı okullar yaz kurslarıyla
öğrencilerini yetiştirmeye devam ediyor. Kayseri Kılıçaslan Liseleri’nde okuyan ve son sınıfa
geçen 145 öğrenci de Ramazan ayı olmasına rağmen...
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Okulların kapanmasının ve tatil planları yapılmasının ardından bazı okullar yaz kurslarıyla
öğrencilerini yetiştirmeye devam ediyor. Kayseri Kılıçaslan Liseleri’nde okuyan ve son sınıfa
geçen 145 öğrenci de Ramazan ayı olmasına rağmen tatil yapmak yerine önümüzdeki yıl
girecekleri üniversite sınavlarına hazırlanıyor.
Okulun son sınıfına geçen 156 öğrencisinden 145’i yaklaşık 4 haftadan bu yana 12 branş
öğretmeninin kontrolünde yoğun bir çalışma temposuyla eksikliklerini tamamlamaya ve YGS
konularını bitirmeye çalışıyorlar. Öğrencilerden Muhammet Furkan Tekin, ”Bu sıcaklarda ve
özellikle Ramazanda oruçluyken çalışmak zor ancak bizlerin okulumuzu ve Kayseri’yi en iyi
şekilde temsil etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Arkadaşlarımızla birlikte her gün saat
10.00-18.00 arasında hem ders işliyor hem de etüt yapıyoruz. Öğretmenlerimizin de tatile
gitmek yerine bizim yanımızda olması bizi daha disipline ediyor. Başta Müdür Yardımcımız
Cumhur Çetin olmak üzere bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kılıçaslan Liseleri Müdürü Salih Öngül ise, “Her yıl bu günlerde benzeri çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bazen sınıflar halinde bazen de kişiye ya da gruba özel dersler veriyoruz.
Bu etkinlikler sonucunda öğrencilerimiz alt sınıflardaki bütün dersleri tekrar etme fırsatı
bulduklarından tatile kafaları rahat giriyorlar. Bu ve benzeri çalışmalarla öğrencilerimizin
eğitim seviyelerini yükselttiğimiz için üniversite sınavlarında başarımız da her yıl biraz daha
artıyor. Bu yıl LYS’de elde ettiğimiz Türkiye birinciliğinin yanı sıra 20 öğrencimizin ilk bin
arasında yer alması bu çalışmaların ve öğretmenlerimizin fedakarlığının bir neticesidir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7754.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Bin 298 Camimiz Var
Türkiye’de cami sayısı 85 bin 412’ye yükseldi. Son on yılda Türkiye'de 8 bin 261, Kayseri'de
ise 27 yeni cami yapıldı.
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Türkiye’de cami sayısı 85 bin 412’ye yükseldi. Son on yılda Türkiye'de 8 bin 261, Kayseri'de
ise 27 yeni cami yapıldı..Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2004 yılında 77 bin 151
olan cami sayısı, son on yılda yüzde 10,7 oranında artarak 85 bin 412’ye yükseldi. Bir önceki
açıklanan 2011 verilerine göre ilimizdeki 1.271 olan camii sayısı, 27 yeni caminin
eklenmesiyle bin 298'e yükseldi. Yine 2011 verilerine göre ilimizde cammi başına 987 kişi
düşüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7755.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

'mahallemde İftar Var' Etkinliği Gesi'de
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi
tarafından organize edilen “Mahallemde İftar Var” etkinliği kapsamında Gesi Meydanında
İftar sofrası kurduklarını ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını...

05 Temmuz 2014 Cumartesi 16:32

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi
tarafından organize edilen “Mahallemde İftar Var” etkinliği kapsamında Gesi Meydanında
İftar sofrası kurduklarını ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını söyledi.
Gesi Meydanındaki etkinliğe Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç,
meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve kalabalık bir
vatandaş topluluğu katıldı.
Alana gelişinde 7’den 70’e vatandaşlar ve özellikle çocuklar tarafından büyük sevgi gösterisi
ve alkışlar ile karşılanan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, her etkinlikte olduğu gibi büyük
küçük herkesle tek tek tokalaşarak, onlarla sohbet edip, gönüllerini aldı.
Gesi Meydanında Melikgazi Belediyesi iftar sofrası için toplananlar, okunan ezan ile hep
birlikte oruçlarını açtı, edilen duanın ardından Çocuk Meclisi üyesi birbirinden yetenekli
çocukların hazırlamış olduğu gösterileri büyük bir keyif ile takip ettiler.
Melikgazi Belediyesinin Mahallemde İftar Var etkinliğinin üçüncüsünü Gesi Meydanında
yaptıklarını ve vatandaşlar tarafından gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Bu etkinlik Ramazan Ayı’nın bütün güzelliklerini
bağrında barındıran bir organizasyona dönüştü. Birlik, beraberlik, dayanışma ve eğlence ile
birlikte en önemlisi bütün güzellikleri paylaşma duygusunun zirveye çıktığı bir etkinlik haline
geldi.Bu Ramazan ayında 10 ayrı semtimizde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Kadir
Gecesi'nde de bir sahur programında vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Ama gösterilen
ilgi, beğeni ve talepler bizleri önümüzdeki senelerde bu organizasyonun Ramazan ayı
boyunca her gün ayrı bir bölgede yapılması yönünde teşvik etmiştir'' dedi.
Gesi'nin tarihi dokusu ile gönül insanlarının yoğunlukta olduğu bir bölge olduğunu ve 2009
yılından itibaren Melikgazi sınırları içerisine dahil olan Gesi'de isteklerin birer birer hayata
geçirildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ''Sizlere ne yapsak az. Çünkü sizler
bize her zaman destek oldunuz, yanımızda yer aldınız. Hizmet etme fırsatı verdiğiniz için
sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. 'Her şeyi yaptık, bitti' demiyoruz, elbette daha
yapacak çok işimiz var. İyi niyetle, gayretli ve güler yüzlü ekibimizle her semtimize olduğu
gibi, türkülere konu olmuş, şifa kaynağı gilaburusu ve ceviziyle ününü bütün Dünya’ya
duyurmuş Gesimizi daha güzel, daha temiz, daha yaşanabilir bir yer nasıl yaparız onun çabası
içerisindeyiz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7756.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Vali Düzgün, Engellilerle İftarda Buluştu
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de faaliyet gösteren engelli derneklerinin yöneticileri ve üyeleri
ile iftar yemeğinde bir araya geldi.Şeker Fabrikası Göl Restoranda düzenlenen iftar yemeğine,
Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün yanı...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de faaliyet gösteren engelli derneklerinin yöneticileri ve üyeleri
ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Şeker Fabrikası Göl Restoranda düzenlenen iftar yemeğine, Vali Orhan Düzgün ve eşi Gül
Düzgün’ün yanı sıra Vali Yardımcıları Yasemin Özata Çetinkaya, Ali Candan ve Erkaya
Yırık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz ve İŞKUR İl Müdürü Ahmet
Ayçiçek, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Akay, Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile il genelinde engellileri
temsil eden 18 dernek, 3 bakım merkezi ve 1 rehabilitasyon merkezinden engelliler ve aileleri
katıldı.
Vali Orhan Düzgün iftar öncesi eşi Gül Düzgün ile birlikte masaları ziyaret ederek yemeğe
katılan engelli vatandaşlarımızla yakından ilgilendi, istek ve önerilerini aldı.
Vali Düzgün, yaptığı konuşmada, iftar sofrasını bu kez engellilere yönelik faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve üyeleri ile paylaşmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Engelli vatandaşların artık eskiye göre çok daha fazla evlerinden çıkarak iş ve sosyal hayata
katıldıklarını belirten Vali Düzgün, bu gelişmenin kendiliğinden olmadığını, engellilere
yönelik yapılan yasal düzenlemeler, fiziksel iyileştirmeler ile iş imkânlarının artırılmasının
engellilerin hayatını kolaylaştırdığını kaydetti.
Yapılan tüm çalışmaların engellilerin özgüvenlerinin artmasını da sağladığını ifade eden Vali
Düzgün, engelli vatandaşların iş hayatına katılabilmesi ve bir meslek sahibi olabilmesi için
gerek İŞKUR gerekse Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla pek çok projenin hayata
geçirildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“2014 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 800 engelli vatandaşımız bir işe yerleştirildi. Bu aslında
küçümsenemeyecek bir rakam. Kayseri’de yaklaşık 2 bin 700 civarında engelli vatandaşımız
bugün kamu ya da özel sektör kuruluşlarında istihdam ediliyor. İnsanın sabah kalktığında
gidebileceği bir işinin olması, bir adresinin olması son derece önemli. Çünkü hem aile
ekonomisine katkı sağlıyor, onun da ötesinde kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını
sağlıyor. Sadece iş hayatında değil, artık kültür alanında da, değişik kültürel ve spor
etkinliklerinde de engelli kardeşlerimizi görebiliyoruz. Bu yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız da 1. Lige yükselerek kendilerine ve Kayseri’ye büyük bir gurur yaşattılar. Ben
kendilerine 1. Ligde başarılar diliyorum.”
Engelli sivil toplum kuruluşları adına konuşan Sadettin Kulkul da, geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da kendilerini unutmayan ve iftar vesilesiyle bir araya getiren Vali Düzgün’e teşekkür
ederek, engellilere yönelik yapılan iyileştirmelerin engellilerin yaşam sevincini artırdığına
dikkati çekti.

10 yıl önce 5 bin engellinin istihdam edildiğini, bugün ise bu sayının 7 kat artarak 35 bine
ulaştığını anlatan Kulkul, “Sadece iş anlamında değil eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda
engelliler için hayat çok daha kolay hale gelmiştir. Bugünümüz dünden iyi olduğu gibi
yarınımızın da bugünden çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan
Kayseri Valiliği başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun kalan engelliler ise yemeğin bitiminde Vali
Düzgün’ün masasında toplanarak hem teşekkür ettiler hem de istek ve önerilerini dile
getirdiler.
İftar programının sonunda, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a
katkılarından dolayı Vali Düzgün tarafından tarihi saat kulesinin kristal maketi hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7757.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Yahyalı'da Çevre Düzenleme Çalışmaları
Yahyalı İlçesi'ndeki çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, merkez Camii Kebir etrafında
bulunan eski ve harabe evlerin yıkımına başlandı.Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
yaptığı açıklamada, çevre düzenleme çalışmaları...
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Yahyalı İlçesi'ndeki çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, merkez Camii Kebir etrafında
bulunan eski ve harabe evlerin yıkımına başlandı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı açıklamada, çevre düzenleme çalışmaları
kapsamında merkez Camii Kebir etrafında bulunan eski ve harabe evlerin sahipleriyle
görüştüklerini, varılan anlaşma sonucu da yıkım işlemlerine başlandığını bildirdi.
Diğer ilçe veya illerde gerçekleşen yıkım esnasında yaşanan olumsuz davranışların aksine, bir
tören havasında ev sahipleriyle belediye ekiplerinin birlikte yıkımı gerçekleştirdiği
kaydedildi. Yahyalı'da yıkılacak evlerin sahipleri, Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün
kendilerini mağdur etmediğini belirterek, vermiş olduğu sözü yerine getirdiğinden dolayı
teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7758.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Yeni Mahallelerde İftar Sofrası
Yahyalı Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca yeni bağlanan mahallelerde iftar
programları düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen iftar sofralarının 5'incisi, Senirköy
mahallesinde yapıldı ve yaklaşık 350 kişi iştirak etti.Program, İlçe...
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Yahyalı Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca yeni bağlanan mahallelerde iftar
programları düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen iftar sofralarının 5'incisi, Senirköy
mahallesinde yapıldı ve yaklaşık 350 kişi iştirak etti.Program, İlçe Müftülüğünce
görevlendirilen hafız ve mevlithanın okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim ile başlayıp, iftar
saatine kadar ilahi ve kasidelerle devam etti. Dualar eşliğinde oruçlar açılıp yemekler
yendikten sonra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı konuşmada Büyükşehir yasası
gereği yeni mahalle olan yerleşim yerlerinde İftar Sofrası programı yaptıklarını bu vesile ile
insanları sadece seçimden seçime değil, bu tür programlarla ve ziyaretlerle halkımızın
problemleri ve yapılması gereken hizmetleri istişare edeceklerini, Kayseri yol kavşağından
Musahacılı mahallesi istikametindeki yolun genişletilerek asfaltlama çalışması da
yapılacağının müjdesini verdi. Mahallenin bazı yerlerine 38 adet çöp konteynırı konularak
çöplerin gelişi güzel atılmasının önlenmiş olacağını ifade eden Öztürk, ''Ayrıca belediyemiz
ekiplerince araçların girebildiği sokaklar çöp süpürme aracımızla temizlenmiş, yol
güzergahlarında bulunan otlar temizlenerek trafiği engelleyen ağaç ve dallar kesilmiştir'' dedi.
Mahalle Muhtarı ve sakinleri de, mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını,
iftar programının da kendilerini mutlu ettiğini seçimden seçime hatırlanan kişiler olarak
hissedilmek istemediklerini belirterek Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7759.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kpss'nin İlk Oturumu Yapıldı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tüm yurt genelinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans düzeyi ilk sınavı gerçekleştirildi.Tüm yurt
genelinde gerçekleştirilen KPSS'ye binlerce aday katıldı. Sınava...
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tüm yurt genelinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans düzeyi ilk sınavı gerçekleştirildi.
Tüm yurt genelinde gerçekleştirilen KPSS'ye binlerce aday katıldı. Sınava giren adayların
aileleri de sınavların yapıldığı binaların önünde heyecanla beklediler. Çocuklarının sınavdan
çıkmasını bekleyen aileler, evlatlarının sene boyunca çok çalıştığını belirterek, sınavlarının iyi
geçmesini umduklarını söylediler. Sınavdan çıkan adaylar ise, bazı sorularda zorluk
yaşadıklarını belirterek, sınavdan iyi bir netice almak istediklerini ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7760.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu
Genel Başkan Yardımcılığı Görevine Ali Ateş
Seçildi
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunda yapılan genel kurul
sonrası genel başkan yardımcılığı görevine seçilen Ali Ateş, "Türkiye genelindeki bütün
odaların hizmetindeyim" dedi.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler...
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunda yapılan genel kurul
sonrası genel başkan yardımcılığı görevine seçilen Ali Ateş, "Türkiye genelindeki bütün
odaların hizmetindeyim" dedi.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunda yapılan
genel kurul sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Ali Ateş, "Malumlarınız her
4 yılda bir 5362 sayılı kanun gereği Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak genel kurul
yapmak zorundayız. Yapılan genel kurulda bir görev tazeledik. Geçen yıllarda olduğu gibi bu
yılda genel başkan yardımcılığı görevine devam ediyorum. Türkiye genelindeki bütün
odaların hizmetindeyim" dedi.Ateş ayrıca, "Malumlarınız ülkede nakliyeci büyük bir sıkıntı
içerisinde bulunuyor. Taşıma sektörünün yüzde 92’sini nakliyeci kardeşlerimiz
oluşturmaktadır. Bunların problemleri vardır. Emeklerinin karşılığını hiçbir zaman
alamıyorlar. Buda ülkedeki işsizliğin, nakliye sektörünün iyi olmamasından kaynaklanıyor.
Haksız rekabetler ister istemez meydana geliyor. Bu rekabetten dolayı da para kazanamaz
konumdalar. O açıdan bizler mümkün olduğu kadar buradaki sıkıntılarımızı hükümetimize
dile getiriyoruz. Bu açıdan nakliyecilerin, otobüs ve otomobil işletmecilerinin sorunlarını her
zaman dile getiriyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7761.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Turistler Tarihi Hamamda Kahve Keyfi
Yaşayacak
Selçuklu Sultanı Gevher Nesibe Hatun tarafından 1205 yılında Kayseri Kalesi'nin bitişiğine
yaptırılan hamam, aslına uygun olarak yenileniyor. Tarihi Sultan Hamamı, yenileme
çalışmaları tamamlandıktan sonra kafe olarak hizmet verecek.Tarihi...
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Selçuklu Sultanı Gevher Nesibe Hatun tarafından 1205 yılında Kayseri Kalesi'nin bitişiğine
yaptırılan hamam, aslına uygun olarak yenileniyor. Tarihi Sultan Hamamı, yenileme
çalışmaları tamamlandıktan sonra kafe olarak hizmet verecek.
Tarihi Sultan Hamamı’nın mülkiyetinin ailesinde olduğunu ifade eden iş kadını Sabiha
Ruhbaş, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kayseri Kalesi'nin bitişiğinde bulunan hamamın
restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kendisinin İstanbul'dan Kayseri'ye kardeşlerine
yardımcı olmak için geldiğini belirten Ruhbaş, ''Kardeşim burası için çok emek verdi.
Sonunda burasıyla ilgili çalışmaları bir süre durdurdular ve yeniden hayata geçirelim diye ben
de Kayseri'ye geldim'' dedi.
Sabiha Ruhbaş, tarihi Sultan Hamamı'nın 1205 yılında ünlü Selçuklu Sultanı Gevher Nesibe
Hatun tarafından yaptırıldığını belirterek, ''1205 yılında Gevher Nesibe tarafından yaptırılmış
bir hamam. 830 senelik bir geçmişi var. Biz de derinlerine inerek, o geçmişini bulmaya
çalışıyoruz. Tarihi kalıntılarla birlikte ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Büyük emekler sonucu
hamamın etrafı temizlendi, temellerine kadar inildi. Buranın ruhsatı 'kafe' olarak çıktı.
Hamam restore edildikten sonra kafe olarak çalışacak. Hamam olarak kullanılmayacak. Adını
da Sultan Hamam Çarşısı koymayı düşünüyoruz. Restorasyon için tahmini bir bütçe
oluşturmadık ya da planlamadık ama 1 milyon lirayı bulacak'' diye konuştu.
Ruhbaş, 1956 yılında Kayseri'de doğduğunu ve çocukluğunun hamamın bulunduğu mahallede
geçtiğini kaydetti. Sabiha Ruhbaş, ''Babam buranın esnafıydı ve burada bir lokanta
işletiyorduk. Sonra İstanbul'a gittim ve kendi işimi kurdum. İstanbul'da kız öğrenci yurtlarım
var. Bu iş olunca Kayseri'ye geldim ama buradaki işi bitirince İstanbul'a geri dönmeyi
düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
Bu arada tarihi hamamın Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 'Kültür Yolu'
projesi güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yerli ve yabancı turistler için de iyi bir uğrak
yeri olabileceği ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7762.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Emeklilerin Zam Tepkisi
Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı, emeklilerin zamlarına
yapılacak zammın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları
Endeksi (TÜFE) ile belirlenmiş olduğunu ifade ederek, ''Enflasyona...
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Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı, emeklilerin zamlarına
yapılacak zammın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları
Endeksi (TÜFE) ile belirlenmiş olduğunu ifade ederek, ''Enflasyona endeksli zamlar,
emeklilerin derdine derman olmaktan uzaktır'' dedi.
Emekli maaşlarına yapılan zammı değerlendiren Gazi Aykırı, ''2014 yılında ikinci altı ayında
emekli aylıklarına yapılacak artış belli oldu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık
Sigortası kanunun 55. Maddesinin düzenlenen emekli zamları TÜİK tarafından açıklanan
TÜFE'ye göre ikinci 6 ay için de belirlenmiş oldu. İşçi ve Bağkur emekli zamları 5510 sayılı
yasanın 55. Maddesi uyarınca 2014 yılında Temmuz ayı geçerli olmak üzere ikinci 6 ay için
bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda TÜİK
yaptığı hesaplamalara göre, Ocak-Temmuz 2014 döneminde 6 ayda enflasyon yüzde 5.70
oldu. Bu hesaplamalara göre 5510 yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008’den önce emekli
olanların en düşük işçi emeli aylığı sadece 56,48 TL artış aldı ve 990,81 liradan 1.047,29
liraya çıktı. Diğer taraftan, 769,32 lira olan en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 813,17 lira
olacak. Yani en düşük Bağkur esnaf emeklisinin aylığında 43,85 lira artış olacak. Ayrıca
569,60 lira olan en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da 602,07 lira olacak. Yani artış
miktarı 32,47 lira'' diye konuştu.
Öte yandan 2008'den sonra 5510 sayılı kanun hükümlerine göre emekli olan işçi emeklilerinin
647,23 lira olan taban aylıklarının ise bu artışla ek ödeme dahil olarak 684,12 liraya
yükselmiş olacağını bildiren Aykırı, şöyle devam etti:
''Emeklilerimizin yaklaşık yüzde 85'i açlık sınırının altında, yani en düşük aylık seviyesinden
aylık almaktadır. Enflasyona endeksli zamlar, emeklilerin derdine derman olmaktan uzaktır.
Yıllardır ısrarla emekli zamlarının seyyanen yapılmasını ve aynı kurum emeklilerinin bile
arasında oluşan taban aylık-tavan aylık uçurumunun kapatılmasını istemekteyiz. Daha adil bir
zam sistemi ancak bu ilkeyle mümkün olabilecektir. Aksi takdirde yüzdeli zamlar yüksek
aylık alanlara daha yüksek, düşük aylık alanlara ise daha düşük yansımaktadır. Bu durumda
aylıklar arasındaki uçurum ve gelir adaletsizliği giderek derinleşmektedir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7763.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Seçmen Listeleri Askıya Çıktı
10 Ağustosta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktı.İlk turu
10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen listeleri muhtarlıklara
geldi. Seçmen listeleri, 9 Temmuz’a kadar muhtarlıklarda...
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10 Ağustosta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktı.
İlk turu 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen listeleri
muhtarlıklara geldi. Seçmen listeleri, 9 Temmuz’a kadar muhtarlıklarda askıda kalacak.
Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, “10 Ağustos 2014'de yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen listeleri askıya çıkmıştır. 2 Temmuz ile 9 Temmuz
tarihleri arasında bütün muhtarlıklarda askıda olacak. Bu listede adı olmayanlar, İlçe Nüfus
Müdürlüklerine müracaat ederek kendilerini kayıt ettirecekler. İlçe Nüfus Müdürlüklerine
giderken de oturdukları yere ait herhangi bir fatura ya da noter tasdikli kira sözleşmesi
getirmeleri gerekmektedir. Kayıtları yaptırdıktan sonra verilecek evrakları İlçe Seçim
Kurulu'na götürüp vereceklerdir. 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar seçmen
kütükleri askıda kalacaktır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7764.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Ktb Başkanı Şaban Ünlü'den Tüketiciler
Derneği Genel Başkanı'na Cevap
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, geçtiğimiz günlerde Tüketiciler Derneği Genel
Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun Ramazan ayında kırmızı et ve ürünlerinde fahiş fiyatlar
uygulandığını söylemesi ile ilgili olarak, "Biz Ramazan...
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, geçtiğimiz günlerde Tüketiciler Derneği Genel
Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun Ramazan ayında kırmızı et ve ürünlerinde fahiş fiyatlar

uygulandığını söylemesi ile ilgili olarak, "Biz Ramazan ayı dolayısıyla pastırma ve sucuğa
zam yapmadık" dedi.
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ramazan ayında kırmızı et ve ürünlerinde
fahiş fiyatlar uygulandığını savunmuştu. Ağaoğlu'nun sözlerine yanıt veren Kayseri Ticaret
Borsası Başkanı Şaban Ünlü, "Şimdi Tüketiciler Derneği Genel Başkanı 170 gram
pastırmanın 130 liradan satıldığını söylüyor. Biz Ramazan ayı dolayısıyla pastırma ve sucuğa
zam yapmadık. Ette bir zam görmedi. Yani bizden çıkış fiyatlarında bir değişiklik yok.
Toptan pastırmanın kilosu yani sıra pastırmanın kilogramı 50 lira. Sırt, bonfilede perakende
70, 75 liradan satılıyor. Bizden çıkışı ise sıra pastırma fiyatı 42, 43 lira, sırt pastırmanın fiyatı
ise 55 lira civarında satılıyor. Bizden alanlar yüksek fiyata satıyorlarsa ona lafım yok. Hatta
bizim burada bazı firmalar yani aynı malı yapıp ta pazar payı fazla olup biraz yüksek fiyata
satanlar bile fiyatlarını geri çektiler. Hem Ramazan ayında satışının durmaması için hem de
herkesin pastırma sucuğu rahat bir şekilde gücünün yetmesi için Kayseri’de perakende satış
fiyatlarımız bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.
Ünlü ayrıca, "Sucuk perakendede 30 lira civarında satılıyor. Daha öncede 37, 38 liraya satan
arkadaşlarımız bile fiyatlarını 30 liraya çekti. Fiyatta gerileme var, yükselme yok. Şuanda et
bu fiyatta giderse zam söz konusu değil ama et fiyatı artarsa tabi pastırma ve sucuk etten
yapıldığı için etin fiyat artışı mecburen imalata da yansıyacak. Tüketiciler Derneği Genel
Başkanı açıklamasıyla ilgili olarak belki pastırma gidene kadar birkaç el değiştirir. Belki bir
bakkalda, küçük bir yerde o fiyatı görmüştür. Ona göre yazmıştır. Yoksa bizim Kayseri’de
biliyorsunuz kale önünde pastırmacılar var. Gidin perakende en iyi sucuğun kilogramı 30
liradan satılıyor. Kara parça dediğimiz pastırmanın perakende fiyatı 50 lira, sırt antrikotun
fiyatı 70 lira, bonfilenin fiyatı da 75 liradan satılıyor. Her yerde bu fiyatlar aynı" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7765.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Omuz Cerrahisinde Kapalı Ameliyat Dönemi
Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Gürel, vatandaşların yeni yeni
duyduğu hızla yaygınlaşan kapalı omuz ameliyatları sayesinde hastaların çok kısa sürede
sağlığına kavuştuğunu bildirdi.Op.Dr. Mehmet Gürel, kapalı omuz...
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Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Gürel, vatandaşların yeni yeni
duyduğu hızla yaygınlaşan kapalı omuz ameliyatları sayesinde hastaların çok kısa sürede
sağlığına kavuştuğunu bildirdi.
Op.Dr. Mehmet Gürel, kapalı omuz ve diz ameliyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Gürel, ameliyat
sonrası hastaların hızlı iyileşmesi ve hastaların gündelik hayatlarına çabuk dönmesi nedeniyle
vatandaşların kapalı ameliyatları tercih ettiklerini ifade etti. Kapalı ameliyatların açık

ameliyatlara göre ciddi üstünlükleri bulunduğunu anlatan Gürel, şöyle konuştu: "Kapalı
ameliyatlarda hasta yarım santimlik deliklerden kameralarla girilerek cerrahi uygulandığı için,
ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmektedir. Aynı gün yürümeye başlamakta
ertesi gün genellikle hastaneden evlerine gönderilmektedir. Hastayı aynı gün yürütebildiğimiz
ve herhangi bir alçı uygulanması yapılmadığı için hasta gündelik hayatına birinci günden
itibaren başlamaktadır. Kapalı diz ameliyatları genellikle menüsküs yırtıklarında ön çapraz
bağ yırtıklarında, arka çapraz bağ yırtıklarında, iç çapraz bağ yırtıkları ve bazı farklı kıkırdak
hasarlarında görülmektedir.”
Kapalı ameliyatların yapıldığı ikinci bölgenin omuz olduğunu ifade eden Gürel, şunları
söyledi: ''Omuzda da genellikle kas yırtıkları ve kireçleme gibi durumlarla çok sık
karşılaşmaktayız. Bunlar hastaya gündelik hayatta çok sıkıntı yaşatmaktadır. Hasta, yüzünü
yıkamakta hatta yemek yemekte dahi zorlanacak hale gelmektedir. Bu tip durumlarda açık
ameliyat ya da kapalı ameliyat arasında bir tercih yapıyoruz. Kapalı ameliyatlardan sonra
hastalar bir gün hastanede kalmakta bazen iki gün hastanede kalmakta ama genellikle birinci
gün evine göndermekteyiz. Birkaç günlük bir askı sürecinden sonra fizik tedaviye başlayıp
hastayı omuz hareketlerine hızlı bir şekilde geri döndürmekteyiz.”
Op.Dr. Mehmet Gürel, açık ameliyatla kapalı ameliyatın farkının hastanın çok daha hızlı
iyileşebilmesi ve yara izinin çok az olması olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kapalı ameliyatta iki ya da üç küçük yarım santimlik deliklerle omuza girmekteyiz ve bu
nedenle ağrı çok az olmakta ve ameliyattan sonra ciddi bir yara izi kalmamaktadır. Kapalı
ameliyatlar halk arasında yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle kapalı ameliyatlar,
omuzlarda çok sık yapılmamaktadır. Kapalı ameliyatların halk arasındaki bilinirliği arttıkça
insanların buna olan talebi artacak.”
Omuz cerrahisinde yarıdan fazla ameliyatların açık olarak tercih edildiğini söyleyen Gürel,
sözlerine şöyle devam etti: ''En azından hastaların yarısı kapalı ameliyatla tedavi edilebilir.
Kapalı ameliyatlar dizde çok bilinmekle birlikte omuzda yeni yeni artmaya başlamıştır.
Cerrahi olarak diz ameliyatlarından sonra bulunmuş bir tekniktir. Bu teknik daha az merkezde
uygulanmakta. Çünkü kapalı omuz ameliyatlarında daha farklı ekipmanlara ihtiyaç
duyulmakta ve özel deneyim gerekmektedir. O nedenle kapalı ameliyatlar, omuz cerrahisinde
son yıllarda popülerliği artan ameliyatlardır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7766.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Osmanlı’dan Kalma Âlem Sanatı Yok Oluyor
Osmanlı’dan kalma alem sanatı unutuluyor. Usta Hamdi Eker, "Günümüzde alem sanatını
yapan kalmadığı için unutulup gidiyor" dedi.Minarelerin en üstlerine konulan ve ucunda hilal
olan alemleri üreten 50 yıllık alem sanatı ustası Yaşar...

06 Temmuz 2014 Pazar 09:49

Osmanlı’dan kalma alem sanatı unutuluyor. Usta Hamdi Eker, "Günümüzde alem sanatını
yapan kalmadığı için unutulup gidiyor" dedi.
Minarelerin en üstlerine konulan ve ucunda hilal olan alemleri üreten 50 yıllık alem sanatı
ustası Yaşar Benli, şöyle konuştu: “Bakırcıyım bu alemleri yapıyoruz. Bizden başka yapan
usta kalmadı. Bir kişi daha var o da kalfa yetiştiremiyor. Bu meslekte kendi kendimize
uğraşıyoruz."
Alem sanatı ustası Benli, “Bir alemi yapmamız aşağı yukarı bir gün sürer. Büyükleri yapmak
iki gün, üç gün sürer" diyerek, alem için şehir içinden ve şehir dışından talep geldiğini ve bu
talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Mesleğin zaman geçtikçe kaybolmaya başladığını, çırak ve kalfa yetiştiremediklerini belirten
Benli, "Ben 60 yaşındayım. Çırak veya kalfa yetiştirmek istiyoruz ama gün geçtikçe meslek
demode oluyor. Bu nedenle eleman yetiştiremiyoruz" diye konuştu.
Yapılan alemlerin ömrünün 50 ile 100 yıllık ömrünün olduğunu söyledi.
Alem sanatı ustalarından Hamdi Eker de, "Alem Peygamber efendimiz zamanından tutun bu
günümüze kadar yaşamış bir hilaldir. Bu hilal minarenin en yüksek yerine konulur. O yüzden
hilal kullanılır. Ayyıldız isteyen oluyor. Biz de siparişe göre yapıyoruz” dedi.
Alemleri kiliselerin üzerine koymak isteyenlere vermediklerini anlatan Eker, “Dışarıdan
gelenler oluyor, alemleri kiliselerin üzerine koymak isteyenler oluyor ama ustamız yapmıyor"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7767.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

2 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Düşerek Ağır
Yaralandı
Kayseri’de evinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, ikinci kattan düşerek ağır
yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi'nde evinin balkonunda
oyun oynayan M.Y.(2) balkonun demir korkuluklarından sarktı....
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Kayseri’de evinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, ikinci kattan düşerek ağır
yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi'nde evinin balkonunda
oyun oynayan M.Y.(2) balkonun demir korkuluklarından sarktı. Balkondan beton zemine
düşen M.Y. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 ilk yardım ekipleri
tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırildı. Hastanedeki muayenesinde
kafatasının çatladığı ve sağ kolunun kırıldığı öğrenilen M.Y.’nin yoğun bakımda ki
tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7768.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Kayseri Müftülüğünden Suriyeli Sığınmacılara
İftar
Kayseri İl Müftülüğü Kayseri’de ikamet eden Suriyeli Mültecilere iftar yemeği verdi.Kayseri
İl Müftülüğü Kayseri’de bulunan Suriyeli mültecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Yaklaşık 400 kişinin katıldığı iftar yemeği Kur'an...
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Kayseri İl Müftülüğü Kayseri’de ikamet eden Suriyeli Mültecilere iftar yemeği verdi.
Kayseri İl Müftülüğü Kayseri’de bulunan Suriyeli mültecilerle iftar yemeğinde bir araya
geldi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı iftar yemeği Kur'an tilavetiyle başladı.
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlığil “Bildiğiniz gibi ramazan ayı ve oruç bizim için ayrı bir
iklimdir. Kardeşliğin, sevginin, saygının ve merhametin doruk noktaya dayandığı bir iklimdir
ve o şekilde de yaşıyoruz. Bu sene Diyanet Başkanlığımız bildiğiniz gibi bir tema ortaya
koymuştur. Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın bu ramazan ve her zaman bizde bu münasebetle
hem merkez teşkilatımız hem de taşra teşkilatlarımız yani müftülüklerimiz, tüm il ve ilçe
teşkilatlarımız ile kimsesiz diyebildiğimiz kimsesiz olduklarını düşündüğümüz insanlarla en
azından bir iftar sofrasında beraber olmak bir takım sıkıntılarını paylaşmak onlara sevgi ve
muhabbetle kucaklamak güleryüz göstermek bir nebze olsun acılarını dindirmek için çalışma
içerisinde bulunduk” dedi.
Maraşlığil “Biz Kayseri Diyanet Vakfı olarak yaptığımız üçüncü iftar önce huzur evinde
sonra rehabilitasyon merkezinde ve şimdi de Suriyeli kardeşlerimizle iftar yapıyoruz. 80-90
yıl evvelinde bizi birbirimizden ayırmak isteyen Müslüman Türklerin Hristiyan olduğunu
söyleyen insanlara bu bir cevap teşkil ediyor. Suriyeli kardeşlerimiz bizim ülkemize geldiler
ve burada sıcak bir karşılayış gördüler. Vatanları bildiler vatanlarımızı, aileleri bildiler
ailelerimizi bizim ülkemizde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Kayseri’de tam
bilmiyoruz ama valiliğimiz 4 bin civarında Suriyelinin olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7769.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Agü'den Eğitim Camiasına İftar Yemeği
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite adayı
öğrenciler için yönlendirici ve danışmanlık görevini üstlenen okul ve dershane yöneticileri ve
rehber öğretmenlere, özellikle içinde bulunduğumuz...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite adayı
öğrenciler için yönlendirici ve danışmanlık görevini üstlenen okul ve dershane yöneticileri ve
rehber öğretmenlere, özellikle içinde bulunduğumuz üniversite tercih döneminde büyük bir
sorumluluk düştüğünü söyledi.
AGÜ, Kayseri’deki dershane ve okul yöneticileri ile rehber öğretmenlerini iftar yemeğinde bir
araya getirdi.
Yemekte konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, özellikle içinde bulunduğumuz tercih
dönemi boyunca, öğrencilerin ilgi ve beklentilerine göre tercihte bulunmalarının önemini
anlattı.
Sabuncuoğlu, ''Sizler geleceğin teminatı olan bireylerin yetişmesinde büyük rol
üstleniyorsunuz. Üniversite adayı öğrenciler için yönlendirici ve danışmanlık görevini
üstlenen okul ve dershane yöneticileri ve rehber öğretmenlere, üniversite tercih döneminde
büyük bir sorumluluk düşüyor” diye konuştu.
Sümer Kampüsü Dil Okulu bahçesinde düzenlenen yemeğe, 29 okuldan ve 30 dershaneden
yaklaşık 180 yönetici ile rehber öğretmen katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7771.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Abdullah Gül, artık burada yaşayacak
İstanbul’un Anadolu yakasında uzun süredir ev arayan Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül,
sonunda Boğaz’da yaşamaya karar verdi.
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Daha önce Başbakan’a komşu olacağı belirtilen Gül, 5 yıl önce Kısıklı’da küçük bir koru
içinde satın aldığı ve tadilatını yaptırdığı villaya taşınmaktan vazgeçip Beykoz’u tercih etti.
Gül, Kanlıca sırtlarında Hıdiv Kasrı’nın üst kısmında yer alan lüks bir siteden villa satın aldı
ve Boğaziçi İmar’dan gerekli yasal izinleri aldıktan sonra tadilata başladı. Gül çiftinin sır gibi
saklanan ve inşaatı tamamlandıktan sonra taşınacağı, 5 dönümlük arazi içindeki villayı ilk kez
Hürriyet görüntüledi.Boğaz’ın en gözde yerlerinden olan Hıdiv Kasrı’na ve Boğaz’a hâkim
manzarasıyla dikkat çeken ve Gül’ün yakın akrabalarının da yaşadığı öğrenilen Hıdiv Evleri
olarak bilinen sitedeki villalar, Turgut Özal döneminde, Şehmuz Tatlıcı tarafından yapılıp
satılmıştı.
ETRAFI KALE GİBİ
Gül’ün villayı kaça satın aldığı ise bilinmiyor. Etrafı kale gibi yüksek duvarlar ve elektrikli
telle çevrilen lüks sitede, Gül’ün satın aldığı villanın önünde geniş bir arazi uzanıyor. Şu
sıralar, Gül’ün taşınması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü villadaki inşaatın dışarıdan
görünmemesi için, etrafı beyaz tente ile kapatıldı. İşçilerin çalıştığı inşaatın üzerinde küçük
bir de Türk Bayrağı dikili.Sitenin dış duvarları kamera sistemi ile gözetlenirken, girişinde de
sıkı güvenlik önlemi bulunuyor. Görev süresi 28 Ağustos’ta dolacak olan Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, bu tarih itibariyle hem Dışişleri Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı dönemi
boyunca yaklaşık 11 yıldır kullandığı Dışişleri Konutu’nu boşaltacak.
KOMŞULARI
Toplam 28 villanın yer aldığı ve helikopter pistinin de bulunduğu sitede, 4.5 katlı villadan
sadece 2 tane bulunuyor. Kanlıca’da HMB Villaları ya da Tatlıcı Villaları olarak bilinen
sitedeki villalar A, B, C ve D olmak üzere 4 tipten oluşuyor.Gül’ün komşuları arasında
TÜSİAD eski Başkanlarından Tuncay Özilhan, işadamı Yücel Kurttepeli ve Fenerbahçe eski
Teknik Direktörü Aykut Kocaman bulunuyor. Emlakçılar sitedeki villaların satışını,
“Kanlıca’da yeşilliklerle çevrili, 103 bin metrekare arsa üzerine kurulu 28 villadan oluşan
Tatlıcı Villaları’nda 810 metrekare kullanım alanlı, B tipi kısmi Boğaz manzaralı villa.
Villanın kendine ait yüzme havuzu, iki adet tenis kortu, açık otoparkı, asansörü mevcuttur”
ifadesinin yer aldığı ilanlarla yapıyor.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle
denildi:"Bugün bir gazetede yer alan, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da bir villa aldığına
dair haber gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen villa, Sayın Cumhurbaşkanımıza değil,
işadamı damadı Mehmet Sarımermer'e aittir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul'a taşınması
halinde sözkonusu villada ikamet etmesi seçenekler arasındadır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7772.html
Erişim Tarihi: 07.07.2014

Modifiye Tutkunlarına Kötü Haber
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemde özellikle şehir içi trafik içinde çok sık
görülen ‘modifiye araç’larla ilgili yoğun şikâyetler üzerine harekete geçti.

EGM, il emniyet müdürlüklerine gönderdiği özel genelgeyle bu araçların trafikten çekilmesi,
para cezası yazılması ve araçlar üzerinde yoğun kontrol yapılmasını istedi, bu araçların
trafikten men edilmesi talimatı verildi.
DUMAN VE GÜRÜLTÜ
EGM’nin genelgesinde, yapılan denetimlerde; özellikle eski modeldeki araçların
kaportalarında, egzozlarında, ışık donanımlarında ile lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik
işlemlerle halen yürürlükteki trafik mevzuatına aykırı olarak kullanılan modifiye araçların
trafikte tehlike oluşturduklarına dikkat çekildi.
Denetimlerde, modifiye araç kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları yönünde
saptamalar yapıldığı belirtilen genelgede, sürücülerin bu tür araçları çevredekileri rahatsız
edecek biçimde Duman ya da gürültü çıkararak kullandıkları vurgulandı.
DENETİM YAPILACAK
Genelgede, modifiye araç kullanan sürücülerin seyir halindeyken hız, şerit takibi ile şerit
değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme gibi zorunlu trafik kurallarına uymadıkları belirtildi.
Trafik kurallarına uyulmaması sonucunda modifiye araç kullanan sürücülerin trafik kazalarına
neden olduklarının altı çizilen genelgede, “Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil günleri ve
özellikle de geceleri bir araya gelerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür araçların
kullanıldığı yol bölümlerinde gerekli önlemler alınarak denetimler yapılacaktır” ifadesi yer
aldı.
CİHAZLAR ARAÇTAN SÖKÜLÜR'
EGM’nin özel genelgesinde yapılacak denetimlerde uygulanacak esaslar şöyle açıklandı:
* Eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde
içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak,
karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve
çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 172 lira
para cezası ve 20 ceza puanı ile cezalandırılır. Araçtaki değişiklikler kanuna, mevzuata uygun
hale getirilene kadar araç trafikten men edilir.
* Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda
bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahatını bozacak şekilde kullanan sürücüler 80 lira
parave 10 ceza puanı ile cezalandırılır. Cihazlar araçtan sökülür.
* Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa
bilgilendirmeyen sürücüler 80 lira para cezası ve 10 ceza puanı ile cezalandırılır. Yapılan
değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar araç trafikten men edilir.
Genelgede, denetimlerin ‘süreklilik’ gösterecek biçimde devam ettirilmesi ve modifiye
araçlara yönelik yapılacak denetimlerin başta il emniyet müdürleri olmak üzere tüm sıralı
birim amirlerince, ‘önemle’ takip edilmesi istendi.
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